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PRAKATA
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada para penulis makalah yang
telah ikut berpartisipasi dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Program
Studi Sastra Daerah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Secara lebih khusus, kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemakalah
Utama dalam seminar ini, yakni Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd. (Universitas Negeri
Yogyakarta), Prof. Dr. Dadang Suganda, M.Hum. (Universitas Padjadjaran), Dr. F.X.
Rahyono, M.Hum. (Universitas Indonesia), Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra, M.Litt.
(Universitas Udayana), Dr. Sri Ratna Saktimulya, M.Hum. (Universitas Gadjah Mada),
Prof. Sahid Teguh Widodo, M.Hum., Ph.D. (Universitas Sebelas Maret) yang telah
berkenan menyemarakkan Seminar Nasional tahun 2017 ini.
Seminar Nasional tahun 2017 mengangkat tema aktual yang sedang hangat
diperbincangkan akhir-akhir ini terkait dengan kebhinnekaan NKRI, yakni “Kajian
Mutakhir
Bahasa,
Sastra,
dan
Budaya
Daerah
untuk
Membangun
Kebhinnekatunggalikaan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Tema tersebut
mendapat respons sangat positif dari para penulis makalah, terbukti ada lebih dari 50
makalah yang memenuhi syarat untuk diterima dan dipresentasikan. Dengan rendah
hati, panitia mohon maaf kepada para penulis yang makalahnya belum bisa diterima
dan dicetak di prosiding ini.
Tak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua editor dan segenap
panitia yang telah bekerja keras dan cerdas mendukung terlaksananya seminar ini.
Kepada seluruh pemakalah dan peserta kami mengucapkan selamat berseminar, semoga
sukses dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu linguistik, sastra, filologi, dan budaya
daerah dewasa ini.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 25 Agustus 2017
Ketua Panitia,

Prof. Dr. Sumarlam, M.S.
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MEWUJUDKAN PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA JAWA
YANG MUDAH DAN MENYENANGKAN
Oleh: Sutrisna Wibawa
(Universitas Negeri Yogyakarta; trisnagb@uny.ac.id)

A. PENDAHULUAN
Pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra Jawa mengalami pasang surut; dari berbagai
dokumen yang ada, pembelajaran bahasa Jawa telah berlangsung sejak sebelum kemerdekaan
sampai sekarang. Pada era sebelum kemerdekaan,

bahasa

Jawa dijadikan bahasa pengantar

pendidikan dan sebagai mata pelajaran. Setelah kemerdekaan RI 17 Agustus 1945 bahasa pengantar
pendidikan adalah bahasa Indonesia, dan bahasa Jawa dapat dijadikan bahasa pengantar di sekolah
dasar pada kelas permulaan. Sebagai mata pelajaran, bahasa Jawa diajarkan di SD dan SLTP. Di
tingkat menengah, bahasa Jawa menjadi mata pelajaran di Sekolah Pendidikan Guru dan SMA
Jurusan Bahasa. Di Perguruan Tinggi, bahasa Jawa berdiri sendiri sebagai program studi dan mata
kuliah mandiri pada jurusan terkait.
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), yang merupakan implementasi dari
kurikulum berbasis kompetensi, pembelajarn bahasa Jawa, diberi peluang sebagai salah satu muatan
lokal. Pada periode sebelumnya,

pembelajaran bahasa Jawa belum mendapat tempat yang pasti,

sehingga daerah satu dan daerah yang lain berbeda-beda perlakuannya, tergantung kepada kebijakan
pemerintah daerah. KTSP telah memberi peluang pembelajaram bahasa Jawa sebagai salah satu
muatan lokalpada semua jenjang dan jenis pendidikan (SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA dan SMK).
Seperti dijelaskan dalam KTSP (Depdiknas, 2006) muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk
mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk
keunggulan daerah, yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada.
Substansi mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh satuan pendidikan.Muatan lokal merupakan
bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada Standar Isi di dalam kurikulum tingkat
satuan pendidikan. Keberadaan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan
pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan di masing-masing
daerah lebih meningkat relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Hal
ini sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan nasional sehingga keberadaan kurikulum
muatan lokal mendukung dan melengkapi kurikulum nasional.Lingkup isi/jenis muatan lokal, dapat
berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat
istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang
dianggap perlu oleh daerah yang bersangkutan.
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Perkembangan terakhir, pada

Kurikulum 2013 membawa dampak yang kurang

menguntungkan bagi pembelajaran bahasa Jawa, karena pembelajaran bahasa Jawa tergusur dari
mata pelajaran yang berdiri sendiri sebagai muatan lokal. Muatan lokal yang sebelumnya berdiri
sendiri, kini digabung dengan seni budaya. Alokasi jam pembelajaran pun hanya dua jam pelajaran
yang harus diisi dengan muatan lokal dan seni budaya. Berbagai upaya telah ditempuh melalui
berbagai jalur, baik melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun Dewan Perwakilan
Rakyat. Hasil perjuangan itu hanya berhasil memunculkan tanda bintang pada penyempurnaan
kurikulm 2013, dengan keterangan “Muatan Lokal dapat diisi dengan Bahasa Daerah”. Suasana yang
tidak menguntungkan ini berakibat pada implementasi kurikulum di sekolah yang beraneka ragam dan
tentu menimbulkan keresahan di kalangan guru bahasa Jawa dan masyarakat Jawa pendukung bahasa
dan sastra Jawa.Beruntung beberapa daerah telah mengeluarkan Peraturan Gubernur yang
mewajibkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran Jawa dalam bingkai muatan lokal. Semoga
dalam penyempurnaan Kurikulum 2013 yang akan datang dapat memberi ketegasan pembelajaran
Bahasa Jawa.
Sementara itu, harapan masyarakat terhadap pembelajaran bahasa Jawa, agar pembelajaran
Bahasa Jawa dibuat mudah dan menyenangkan.Mata pelajaran Bahasa Jawa jangan menakutkan.
Bukan tidak mungkin, suatu ketika mata pelajaran bahasa Jawa dapat masuk dalam kategori mata
pelajaran „momok‟ seperti halnya matematika dan fisika sebagaimana anggapan mereka selama ini.
Sesuatu yang semestinya tidak terjadi.Pembelajaran bahasa Jawa agar dibuat menjadi mudah. Dengan
pembelajaran yang mudah, siswa tidak menjadi takut. Siswa akan merasa senang, tidak menghindar,
dan dapat fokus belajar. Pembelajaran yang mudah dapat menstimulasi siswa menjadi aktif, tidak
takut bertanya, rasa ingin tahu tinggi, dan motivasi belajar meningkat.Pilihan metode, strategi, dan
teknik haruslah membuat siswa menarik dan senang. Guru sudah selayaknya memilih metode,
strategi, dan teknik yang disesuaikan dengan konteks pembelajaran.

B. SUBSTANSI PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA JAWA
Substansi utama dalam pembelajaran bahasa dan sastra Jawa adalah pendidikan nilai yang
merupakan substansidari pendidikan karakter. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dalam
bahasa dan sastra Jawa terkandung tata nilai kehidupan masyarakat, seperti norma, keyakinan,
kebiasaan, konsepsi, dan simbol-simbol yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Jawa,
toleransi, kasih sayang, gotong royong, kesopanan, kemanusiaan, nilai hormat, dan lainnya.
Pendidikan karakter yang digali dari substansi bahasa dan sastra Jawa

dapat menjadi pilar

pendidikan budi pekerti.
Pendidikan karakter digambarkan oleh Theodore,

“mendidik seseorang hanya pada

pikirannya saja dan tidak pada moralnya sama artinya dengan mendidik seseorang berpotensi menjadi
ancaman bagi masyarakat” (Theodore Roosevelt melalui Lickona, 2013: 3). Selanjutnya, “persoalan
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mendasar yang dihadapi sekolah-sekolah kita sekarang ini adalah persoalan moral. Persoalanpersoalan lainnya bersumber dari persoalan ini. Bahkan reformasi akademis bergantung bagaimana
kita mengedepankan karakter” (William Kilpatrick melalui Lickona, 2013: 3).
Presiden Jokowi dengan Nawa Cita-nya, memprioritaskan revolusi karakter bangsa sebagai
salah satu program prioritas dalam Nawa Cita. Dalam suatu pernyataan, Presiden menyampaikan
“menjadi sangat relevan mengedepankan revolusi karakter bangsa sebagai salah satu agenda prioritas
pembangunan nasional. Namun revolusi karakter bangsa tidak akan berjalan optimal, tanpa diawali
dengan inisiatif melakukan revolusi mental. Ada tiga nilai dasar dalam revolusi mental, yaitu (1)
integritas: jujur, dipercaya, berkarakter, tanggung jawab; (2) kera keras: etos kerja, daya saing,
optimis, inovatif, dan prduktif; serta (3) gotong royong: kerja sama, solidaritas, komunal, dan
beoorientasi pada kemaslahatan.
Suriasumantri (1986: 17) menyimpulkan bahwa ilmu tak pernah bisa dilepaskan dari moral
sebab ilmu tanpa moral seperti kapal tanpa kompas. Aynur Pala, menyatakan

“An increasing

proportion of young people are growing up without a firm understanding or commitment to the core
ethical values needed to inform and energize the conscience. As a result, they lack internal
mechanisms to help them know right from wrong and to generate the will power to exercise selfcontrol and consistently do what is right” (Pendidikan karakter diperlukan karena meningkatnya
jumlah remaja yang tumbuh tanpa pemahaman yang kuat dan komitmen terhadap nilai-nilai penting
dalam etika yang diperlukan untuk memberikan informasi dan energi dalam membuat keputusankeputusan yang sesuai nilai moral. Akibatnya, mereka tidak memiliki mekanisme internal untuk
membantu mereka dalam mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, mereka juga
tidak mempunyai kekuatan dan kemauan untuk mengendalikan diri dan konsisten untuk melakukan
hal yang benar) (http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJSS/ arhieves/ 2011_2/ aynur_
pala.pdf).
Pendidikan moral bukanlah sebuah gagasan baru. Sebetulnya pendidikan moral sama tuanya
dengan pendidikan itu sendiri. Sepanjang sejarah, di negara-negara di seluruh dunia, pendidikan
memiliki dua tujuan besar, yaitu membantu anak-anak menjadi pintar dan membantu mereka menjadi
baik (Lickona diterjemahkan oleh oleh Lita, 2013: 6).

Lebih lajut Lickona menjelaskan bahwa

keseimbangan pendidikan intelektual dan pendidikan karakter sebenarnya telah terjadi sejak lama,
seperti yang dikatakan Lickona, menyadari bahwa pintar dan baik tidaklah sama, sejak zaman Plato
masyarakat yang bijak telah menjadikan pendidikan moral sebagai tujuan sekolah. Mereka telah
memberikan pendidikan karakter yang bersamaan dengan pendidikan intelektual, kesusilaan dan
literasi, serta budi pekerti dan pengetahuan. Mereka mencoba membentuk sebuah masyarakat yang
menggunakan kecerdasan mereka untuk kemaslahatan orang lain dan diri mereka, yang akan mencoba
membangun dunia yang lebih baik (Lickona diterjemahkan oleh oleh Lita, 2013:6-7).
Pernyataan Lickona bahwa pendidikan karakter haruslah diajarkan bersamaan dengan
pendidikan intelektual. Suyata menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan solusi dalam
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mengatasi krisis di suatu negara, banyak negara yang dalam menghadapi krisis menempatkan
pembangunan karakter sebagai fokus untuk menemukan solusi. Revitalisasi bangsa Jerman oleh
kekalahan perang dengan Perancis dilakukan dengan pendidikan karakter dan spiritualitas. Bangsa
Jepang menata ulang negerinya menghadapi urbanisasi, disertai introduksi pendidikan moral. Bangsa
Amerika pada akhir abad kedua puluh yang sarat dengan aneka masalah mengintroduksi kembali
pendidikan karakter (Suyata, dalam Zuhdi., ed., 2011:4).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, mulai melakukan beberapa strategi
dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menerapkan
pendidikan karakter bagi level pendidikan dasar, bagi siswa SD dan SMP. Pembentukan karakter di
dunia pendidikan sangat dibutuhkan, terutama dalam penambahan pelajaran ekstra di luar mata
pelajaran, sehingga ada waktu siswa di sekolah untuk mendapatkan aktivitas dalam rangka
menanamkan karakter. Full day school (FDS) diterapkan di sekolah sebagai upaya pembangunan
pendidikan karakter bangsa.
Koesoemo (2012: 56), mendefinisikan karakter sebagai sebuah kondisi dinamis struktur
antropologis individu, yang tidak mau sekedar berhenti atas determinasi kodratinya, melainkan juga
sebuah usaha untuk hidup semakin integral mengatasi determinasi alam dalam dirinya demi proses
penyempurnaan dirinya terus-menerus. Sebagai kondisi dinamis, ia bukanlah produk yang sudah jadi,
bukan tempelan atau tambahan dalam diri manusia. Karakter merupakan proses, sekaligus hasil, yang
terus-menerus berlangsung menuju ke kesempurnaan. Dengan demikian, karakter yang dipahami
sebagai tipologi kepribadian justru merupakan defisit dari karakter individu. Sebagai sebuah struktur
antropologis individu, karakter merupakan keseluruhan dinamika psikologis individu, yang
memungkinkan mengerti, memahami, dan menghayati nilai-nilai (moral dan non moral), yang
menentukan cara dia bertindak dan berinteraksi dengan dunianya. Karakter memungkinkan manusia
melakukan dengan bahasa apa yang dicita-citakan dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai dan
berharga, yang menentukan identitas dirinya sebagai pribadi.
Filsuf kontemporer Michael Novak (dalam Lickona, 2013: 72), mendefinisikan karakter
sebagai “perpaduan harmonis seluruh budi pekerti yang terdapat dalam ajaran-ajaran agama, kisahkisah sastra, cerita-cerita orang bijak dan orang-orang berilmu, sejak zaman dahulu hingga sekarang”.
Tak seorang pun menurut Novak, yang memiliki semua jenis budi pekerti, semua orang pasti punya
kekurangan. Orang-orang dengan karakter yang mengagumkan bisa sangat berbeda antara satu
dengan lainnya. Seiring dengan pengertian ini, Lickona (diterjemahkan oleh Lita, 2013: 72)
memaknai karakter sesuai dengan pendidikan nilai, karakter terdiri atas nilai-nilai operatif, nilai-nilai
yang berfungsi dalam praktik. Karakter mengalami pertumbuhan yang membuat suatu nilai menjadi
budi pekerti, seluruh watak batin yang dapat diandalkan dan digunakan untuk merespon berbagai
situasi dengan cara yang bermoral. Selanjutnya, Lickona menyimpulkan bahwa karakter terbentuk
dari tiga macam bagian yang saling berkaitan, yaitu pengetahuan moral, perasaan moral, dan perilaku
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moral. Karakter yang baik terdiri atas mengetahui kebaikan, menginginkan kebaikan, dan melakukan
kebaikan-kebiasaan pikiran, kebiasaan hati, dan kebiasaan perbuatan. Ketiganya penting untuk
menjalani hidup yang bermoral, ketiganya pun merupakan pembentuk kematangan moral, dan
ketiganya juga tidak terpisahkan namun saling mempengaruhi dengan beragam cara. Pengetahuan
moral terdiri dari kesadaran moral, mengetahui nilai-nilai moral, pengambilan perspektif, penalaran
moral, pengambilan keputusan, dan pengetahuan diri. Perasaan moral terdiri dari hati nurani,
penghargaan diri, empati, menyukai kebaikan, kontrol diri, dan kerendahan hati. Perilaku moral terdiri
dari kompetensi, kemauan, dan kebiasaan.
Sementara itu, pengertian karakter menurut rumusan dalam Desain Induk Pendidikan
Karakter, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah “nilai-nilai yang unik-baik yang terpatri
dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku. Karakter secara koheren memancar dari hasil olah
pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga seseorang atau sekelompok orang” (Kemdikbud,
2011: 7). Selanjutnya dijelaskan bahwa hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga
merupakan konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosiokultural. Keempat
proses psikososial (olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga) tersebut secara holistik
dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, yang bermuara pada pembentukan
karakter yang menjadi perwujudan dari nilai-nili luhur (Kemdikbud, 2011: 9).
Pendidikan karakter merupakan pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral,
pendidikan watak yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik untuk
memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik dan mewujudkan kebaikan itu dalam
kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Atas dasar itu, pendidikan karakter tidak hanya sekedar
mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, lebih dari itu pendidikan karakter menanamkan
kebiasaan (habituation), tentang hal yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (domain
kognitif), tentang mana yang baik dan salah, mampu merasakan (domain afektif), dan nilai yang baik
dan biasa melakukannya (domain psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik
harus melibatkan bukan saja aspek pengetahuan yang baik (moral knowing), akan tetapi juga
merasakan dengan baik atau loving good (moral feeling), dan perilaku yang baik (moral action).
Pendidikan karakter menekankan pada habit atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan
dilakukan (Kementerian Pendidikan Nasional, 2011:10).
Selanjutnya, dijelaskan pada bagian lain dalam Desain Induk Pendidikan Karakter, bahwa
karakter menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak
jujur, kejam, atau rakus dapat dikatakan orang tersebut memanifestasikan perilaku buruk. Sebaliknya,
apabila seseorang berperilaku jujur, bertanggung jawab, suka menolong, tentulah orang tersebut
memanifestasikan karakter mulia. Seseorang baru disebut orang yang berkarakter apabila tingkah
lakunya sesuai dengan kaidah moral (Kemdikbud, 2011:11).
Nilai-nilai pembentuk karakter yang diidentifikasi oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan ada
delapan belas nilai yang bersumber dari ajaran agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan
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nasional, yaitu (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri,
(8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai
prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli lingkungan,
(17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab. Nilai religius adalah sikap dan perilaku yang patuh
dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain,
dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain; nilai jujur adalahperilaku yang didasarkan pada upaya
menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan
pekerjaan; nilai tolerans adalah sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis,
pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya; nilai disiplin adalahtindakan yang
menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan; nilai kerja keras
adalah perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan
belajar dan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya; nilai kreatif adalah berpikir dan
melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yangtelah dimiliki; nilai
mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam
menyelesaikan tugas-tugas; nilai demokratis adalah ara berpikir, bersikap, dan bertindak yang
menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain; nilai rasa ingin tahu adalah sikap dan
tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang
dipelajarinya, dilihat, dan didengar; nilai semangat kebangsaan adalah cara berpikir, bertindak, dan
berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan
kelompoknya, nilai cinta tanah air cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan,
kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi,
dan politik bangsa; nilai menghargai prestasi adalah sikap dan tindakan yang mendorong dirinya
untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati
keberhasilan orang lain; nilai bersahabat/komunikatif adalah tindakan yang memperlihatkan rasa
senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain; nilai cinta damai adalah Sikap,
perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran
dirinya; nilai gemar membaca adalah kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai
bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya; nilai peduli lingkungan adalah sikap dan tindakan
yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan
upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi; nilai peduli sosial adalah sikap
dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan;
dan nilai tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam,
sosial dan budaya), negara, dan Tuhan Yang Maha Esa (Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2010:9-10).
Substansi bahasa dan sastraJawa kaitannya pendidikan karakter setidaknya dapat dilihat dari
tiga fungsi pokok bahasa, yaitu alat komunikasi, edukatif, dan kultural. Pada fungsi pertama, bahasa
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sebagai alat komunikasi tergambar dalam penggunan bahasa daerah dengan baik dan benar. Dalam
penggunaan bahasa daerah, bahasa Jawa misalnya, terkandung nilai hormat atau sopan santun di
antara para pembicara, yaitu orang yang berbicara, orang yang diajak berbicara, dan orang yang
dibicarakan. Penerapan unggah-ungguh bahasa Jawa yang menunjukkan penanaman nilai-nilai moral
kepada peserta didik, telah dirasakan manfaatnya dalam dunia pendidikan, seperti dikemukakan oleh
Karim Mustofa (Guru SD Muhammadiyah Demangan) dalam tulisannya berjudul “Pendidikan
Berbasis Unggah-ungguh”, yang menyatakan “Sebagaimana yang diterapkan hampir di sekolahsekolah (khususnya SD di DIY), penggunaan bahasa Jawa setiap hari Sabtu bisa memberi implikasi
positif terhadap perubahan karakter siswa. Tidak bisa dipungkiri, bahwa bahasa Jawa sebagaimana
yang diterapkan para siswa ini sudah semakin hilang, ucapan halus seperti nyuwun pangapunten atau
nuwun sewu (permohonan maaf)hampir tidak terdengar lagi. Padahal, kata-kata tersebut merupakan
bahasa unggah-ungguh, bahasa kesopanan dan bahasa penempatan kepada yang lebih tua”. Penelitian
Suharti, Sutrisna Wibawa, Sri Harti Widyastuti berjudul “Kajian Unggah-ungguh Bahasas Jawa
dalam Keluarga Jawa di Kotamadya Yogyakarta” menemukan penggunaan unggah-ungguh ragam
krama dalam komunikasi antaranggota keluarga. Penerapan ragam krama dalam keluarga dapat
menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur kepada anak.

Penelitian Suwarna dan Suharti juga

menemukan bahwa buku paket pembelajaran bahasa Jawa sarat nilai-nilai hormat (honorifik) yakni
sikap menghormati orang lain.
Fungsi edukatif tergambar dalam pemerolehan nilai-nilai budaya daerah untuk keperluan
pembentukan kepribadian dan identitas bangsa. Pengajaran unggah-ungguh bahasa Jawa seperti
diuraikan di depan, selain untuk keperluan alat komunikasi juga dapat mengembangkan fungsi
edukatif.

Melalui unggah-ungguh berbahasa, siswa dapat

ditanamkan nilai-nilai sopan santun.

Upaya yang lain adalah melalui berbagai karya sastra Jawa, seperti dongeng,

sastra wayang,

ungkapan tradisonal Jawa, dan sebagainya. Semboyan pendidikan dan kebudayaan kita “Ing ngarso
sung tuladha, Ing madya mangun karsa, dan Tutwuri Handayani” merupakan contoh dari ungkapan
tradisional daerah Jawa yang mengandung nilai budi luhur.
Fungsi kultural dapat dilihat pada penanaman kembali nilai-nilai budaya daerah sebagai
upaya untuk membangun identitas bangsa. Jika penanaman nilai-nilai budaya daerah telah berhasil,
maka akan terbangun kepribadian yang kuat, dan pada akhirnya akan membentuk karakter yang kuat
pula.

C. PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA JAWA YANG MUDAH DAN
MENYENANGKAN
Pembelajaran bahasa Jawa hendaknya berlangsung tidak sekedar meaning getting, tetapi
berupa proses meaning making, sehingga akan terjadi internalisasi nilai-nilai dalam diri siswa.
Dengan pola itu, siswa tidak dijejali dengan seperangkat kaidah untuk dimengerti secara kognitif,
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tetapi diarahkan untuk pengembangan aspek afektif, sesuai dengan sifat bahasa Jawa memiliki
karakteristik penuh muatan afektif. Pendidikan afektif seperti dikemukakan oleh Good dan Brophy
(1990) meliputi berbagai aspek, antara lain: emosi, nilai, kepercayaan, dan sikap. Istilah yang
digunakan untuk indikator aspek afektif antara lain apresiasi, keinginan, kepuasan, minat, morivasi,
dan kecintaan. Belajar dari pelaksanaan pembelajaran muatan lokal kurikulum 1994, seperti dalam
kesimpulan penelitian Suharsimi Arikunta (1996), sesuai dengan kebiasaan mengajar sehari-hari,
kebanyakan guru hanya menjelaskan saja---bukan memahami mengarah pada mencintai (salah satu
aspek afektif), tetapi hanya mengetahui teori yang verbalisrtik (aspek kognitif saja). Tentu keadaan
ini harus menjadi pengalaman yang berharga untuk pembelajaran bahasa Jawa ke depan.
Pola pembelajaran

dengan pendekatan kontekstual atau CTL (contextual teaching and

learning) layak dipilih dalam pembelajaran Bahasa Jawa. Pembelajarn kontekstual adalah konsep
belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata
siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan
penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, dengan melibatkan tujuh komponen utama
pembelajaran efektif, yakni: konstruktivisme (constructivism), bertanya (questioning), menemukan
(inquiri), masyarakat belajar (learning community), pemodelan (modeling), dan penilaian sebenarnya
(authentic assessment). Dengan konsep itu, hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa.
Proses pembelajaran berlansung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami, bukan
mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa.
Untuk pelaksanaan pembelajaran, dapat digunakan apa yang pernah diusulkan oleh “Tim
Konsultan Kurikulum Muatan Lokal” agar pengajaran muatan lokal mengarah ke pendidikan afektif.
Dalam mengajarkan muatan lokal sebaiknya digunakan pendekatan “penyatukaitan diri dengan yang
dipelajari” (immerison, mencelupkan diri ke dalamnya). Implementasi dari pendekatan ini, dalam
pembelajaran bahasa Jawa, siswa harus dibawa secara langsung dengan cara mencelupkan diri ke
dalamnya secara utuh. Siswa diajak menggunakan bahasa Jawa secara langsung untuk menulis atau
mengarang, berbicara, membaca, dan menyimak. Kebiasaan guru berceramah secara panjang lebar
tentang bahasa Jawa perlu dihindari, yang diperlukan hanyalah

penjelasan seperlunya untuk

menggunakan bahasa Jawa. Ketika pembelajaran berbicara misalnya, siswa secara langsung belajar
berbicara (berkomunikasi dengan orang lain, berpidato, bercerita, dan sebaginya), guru tinggal
membetulkan jika ada kesalahan penggunaan. Pembelajaran menulis juga demikian, siswa diajak
menulis atau mengarang secara langsung (mengarang puisi, cerita pendek, cerita bebas, atau lainnya).
Kita dapat mencontoh anak-anak keturunan Jawa di Suriname belajar bahasa Jawa dengan lagu-lagu
Jawa. Pengalaman penulis mengamati anak-anak muda di Suriname, ternyata mereka tertarik belajar
bahasa Jawa melalui lagu-lagu Jawa seperti campur sari, lagu-lagu pop Jawa, panembrama, dan
karawitan. Festival lagu-lagu Jawa di Suriname mampu membangkitkan minat generasi muda
keturunan Jawa di Suriname untuk belajar bahasa Jawa.
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Upaya membuat pembelajaran yang menyenangkan dapat dilaksanakan melalui teknologi
informasi. Pada era teknologi informasi yang serba mudah saat ini, guru memiliki peluang yang luas
untuk memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pembelajaran. Sekarang sudah banyak
program pembelajaran Bahasa Jawa melalui web (laman) atau blog internet. Sebagaimana harapan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan HB X dalam Kongres Bahasa Jawa VI di
Yogyakarta, berharap pembelajaran Bahasa dan Aksara Jawa dapat dikembangkan dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mengikuti perkembangan zaman. "Sebaiknya,
pembelajaran Bahasa dan Aksara Jawa dapat dikembangkan melalui sarana ICT (teknologi informasi
dan komunikasi) yang memang identik dengan kemajuan zaman". Hanya dengan sarana teknologi
informasi dan komunikasi itulah pembelajaran Bahasa, Aksara, serta Budaya Jawa dapat bertahan di
tengah tantangan zaman, baik yang bersifat lokal, nasional, bahkan internasional serta mudah diterima
oleh generasi muda.

D. SIMPULAN
Pembelajaran bahasa sastra dan Jawa masih mengalami pasang surut, sehingga memerlukan
pengawalan secara khusus ke pihak pemegang kebijakan pengembangan kurikulum sekolah. Secara
substansial tidak diragukan lagi bahwa dalam Bahasa dan sastra Jawamengandung tata nilai, norma,
keyakinan, kebiasaan, konsepsi, dan simbol-simbol yang hidup dan berkembang dalam masyarakat
Jawa. Karena itu, bahasa dan sastra Jawa dapat digunakan sebagai sumber pendidikan karakter,
karena dalam bahasa dan sastra Jawa sarat akan pendidikan nilai yang merupakan substansi utama
dari pendidikan karakter. Oleh karena itu, perlu dikawal agar pembelajaran bahasa dan sastra Jawa
sebagai mata pelajaran wajib dalam muatan lokal yang mandiri.
Pembelajaran bahasa dan sastra Jawa harus dilaksanakan dengan mudah dan menyenangkan.
Salah satu pola

pembelajaran

yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan

“penyatukaitan diri dengan yang dipelajari”. Siswa harus dibawa secara langsung menggunakan
bahasa Jawa. Pembelajaran secara kontekstual atau CTL (contextual teaching and learning)dapat
dipilih guru dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran kontektual, guru mengaitkan antara materi
yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara
pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan. Selain itu, pembelajaran
bahasa dan sastra Jawa masa kini harus memanfaatkan sarana teknologi informasi. Dengan sarana
teknologi informasi dan komunikasi, pembelajaran bahasa dan sastra Jawa dapat bertahan di tengah
tantangan zaman, baik yang bersifat lokal, nasional, bahkan internasional serta mudah diterima oleh
generasi muda.
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KOMODIFIKASI BUDAYA RELIGI SUNDA DALAM KONTEKS PARIWISATA
(Studi Kasus pada Objek Wisata Religi Bandung Raya)

oleh: Dadang Suganda
Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Padjadjaran

1. PARIWISATA
Ditinjau dari sisi bahasa, pariwisata berasal dari bahasa Sansakerta, terdiri atas kata pari dan
wisata. Pari artinya „banyak, berkali-kali, berputar-putar, lengkap‟; wisata artinya „perjalanan (Youti,
1996:112). Dengan kata lain, pariwisata ialah perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputarputar, dari satu tempat ke tempat lain. Ada juga definisi yang mengatakan bahwa pariwista ialah
gabungan kegiatan pelayanan dan industri yang memberikan pengalaman perjalanan, seperti
transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, pertokoan, fasilitas kegiatan hiburan, dan pelayanan
lainnya yang tersedia bagi individu atau kelompok (Alfian, 2017:54). Sekarang ini berkembang juga
terminology pariwista dengan mendeskripsikannya sebagai suatu proses kepergian sementara dari
seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya karena dorongan berbagai
kepentingan, ekonomi, social, budaya, agama, politik, kesehatan maupun kepentingan lainnya asalkan
tidak untuk bekerja dan mencari uang. Oleh karena itu, karakteristik pariwisata mencakup enam hal.
(1) bersifat sementara.
(2) melibatkan beberapa komponen pariwisata,
(3) mengunjungi objek wisata,
(4) mencari kesenangan,
(5) tidak untuk mencari nafkah,
(6) dilakukan secara individu atau kelompok.
Dalam konteks pertumbuhan ekonomi, berdasarkan pengamatan Bank Dunia, pariwisata
merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi di beberapa negara. Misalnya, setiap 1 juta dolar
AS dibelanjakan untuk setiap travel dan pariwisata, bisa mendukung 200 lapangan kerja dan
mendatangkan 1,7 juta dolar AS bagi PDB Indonesia. Hal ini memperlihatkan bahwa sector
pariwisata memberikan multiefek yang sangat penting untuk menopang perkonomian satu negera,
termasuk Indonesia. Bahkan, Menteri Pariwisata Arief Yahya dalam berbagai kegiatan,
mengemukakan bahwa investasi di bidang pariwisata itu mutifle efek yang paling dahsyat. Efek
dominonya bisa mencapai 170 persen dari total investasi (PR, Desember 2016).
Sektor pariwisata di banyak negara kerap menjadi primadona yang mampu mendatangkan
devisa. Tidak mengherankan jika setiap negara berlomba-lomba mengemas industry pariwisata, yang
diarahkan untuk meningkatkan daya saing usaha local, membuka peluang investasi, hingga mampu
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mengembangkan sumber daya manusia di sector pariwisata. Tercatat beberapa negara yang
berkembang dan menjadi besar devisanya dari pariwisata (PR, September 2016)
1. ISLANDIA
Menurut data World Travel and Tourism Council, kunjungan ke Islandia melonjak karena
adanya peningkatan promosi pariwisata dan berhasil mendatangkan banyak wisatawan
Tiongkok.

Sector pariwisata Negara ini tumbuh 19,4 persen pada tahun 2015. dan

menjadikan perekonimian Negara tersebut tumbuh menjadi lebih baik.
2. JEPANG
Penurunan nilai Yen membuat Jepang kebanjiran wisatawan asal Tiongkok dan membuat
kunjungan wisatawan mancanegara Jepang tersebut meningkta 49 persen. Mempunyai
beragam destinasi wisata alam dan budaya yang memukau, pariwisata Jepang terus
berkembang. Pada tahun 2015, industry pariwisata Jepang tumbuh 4,4 persen.
3. MEKSIKO
Sejak diberlakukannnya kebijakan visa AS untuk berkunjung ke Meksiko pada 2010,
banyak wisatawan yang mampir ke Meksiko sesudah berkunjung ke AS. Berbagai
bangunan eksotis peninggalan budaya nenek moyang menjadi daya tarik Meksiko. Pada
tahun 2015, pariwisata Meksiko tumbuh 6-9 persen.
4. SELANDIA BARU
Pemasaran pariwisata yang dikemas secara luar biasa menjadi factor utama penyebab
pariwisata Selandia Baru menjadi primadona penyumbang devisa Negara. Selain promosi
yang gencar, Selandia Baru juga memiliki beragam destinasi wisata alam dan budaya
yang menarik untuk dikunjungi. Wisatawan asal Tiongkok dan Australia tercatat menjadi
turis Mancanegara terbesar yang berkunjung. Sektor pariwisata tumbuh 14,6 persen pada
2015.
5. QATAR
Peningkatan Doha menjadi pariwisata Qatar kian berkembang. Mirip dengan Abu Dabhi
dan Dubai. Sebagai tuan rumah terpilih piala Dunia 2022, pemerintah Qatar menjadikan
investasi bidang infrastruktur menjadi jalan untuk terus mengembangkan pariwisata.
6. ARAB SAUDI
Hotel dan resor menjadi andalan pariwisata Arab Sudi. Apalagi Negara ini kerap
dikunjungi jutaan orang setiap tahunnya untuk ziarah agama. Pariwisata Arab Saudi
setidaknya memperoleh 18 miliar dolat AS per tahun dari kunjungan ziarah haji.
7. THAILAND
Pertumbuhan pariwisata Thailand menjadi terbaik di kawasan Asia Tenggara, pada 2015,
industry pariwisata negara gajah putih ini meningkat 19,2 persen sehingga mampu
menopang perekonomian Negara tersebut. Meski pernah terguncang bom pada Agustus
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2015 lalu, Thailand mampu meyakinkan wisatawa mancanegara bahwa Negara mereka
aman untuk dikunjungi.
8. UGANDA
Uganda menjadi Negara yang berhasil mengemas pariwisata untuk menopang
perekonomian Negara. Wisata safari menyaksikan fauna eksotik menjadi popular dan
mampu menggantikan kesan Negara yang selalu dirundung kekerasan serta kekacauan
politik. Pada 2015, sector pariwisata Uganda meningkat 47,6 persen.

2. ATRAKSI WISATA
Yang dimaksud dengan atraksi wisata di sini ialah hal-hal apa yang menjadi daya tarik wisata.
Atraksi wisata terdiri atas tiga unsur yaitu,
(1). Daya tarik wisata alam;
Portofolio produk wiasatnya di Indonesia ialah: (a) wisata bahari, (b) wisata ekologi
(ekowisata), dan (c) wisata petualangan.
(2). Daya tarik wisata budaya;
Portofolio produk wisatanya di Indonesia ialah: (a) wisata warisan budaya, sejarah, dan
religi. (b) wisata belanja dan kuliner, dan (c) wisata kota dan desa.
(3). Daya tarik wisata buatan manusia;
Portofolio produk wisatanya di Indonesia ialah: (a) wisata MICE dan event, (b) wisata
olah raga, dan (c) wisata kawasan terintegrasi
3. WISATA RELIGI DAN WISATA SPIRITUAL
Wisata religi berbeda dengan wisata spiritual. Wisata religi sebagai pariwisata yang sepenuhnya
atau sebagian terkait dengan agama, atau termotivasi oleh agama, sedangkan wisata spiritual
dinyatakan sebagai integral yang mencakup banyak elemen termasuk agama, budaya, music, dan
orang-orang (Mc Sherry, 2000; Dwihapsari, 2016). Sementara itu, Haq dan Jackson (2006)
mendefinisikan wisata religi sebagai orang yang mengunjungi tempat di luar lingkungan
kebiasaannya, dengan tujuan untuk pertumbuhan rohani, tanpa ada paksaan dalam agama, bisa jadi
merupakan kegiatan religius maupun non-religius, kesakralan atau berhubungan dengan alam, namun
tergantung pada definisi konteks berdasarkan tujuan utama perjalanan wisata tersebut dilakukan.
Dengan demikian, wisata religi bisa dikatakan bagian dari wisata spiritual. Beberapa definisi tidak
secara tegas membedakan wisata religi dan wisata spiritual. Intinya, kedua istilah itu memasukkan
unsur agama sebagai bagian dari atraksi wisata.
Mc Kerchen (dalam Dwihapsari, 2016:62), membuat tipologi wisata religi berdasarkan
pengalaman spiritual yang didapat wisatawan menjadi lima jenis, yaitu:
(1).

Wisata spiritual purposefull, yaitu wisatawan yang memiliki niat spiritual yang

mendalam sehingga tujuan utama melakukan wisata

ialah untuk pertumbuhan rohani

pribadinya.
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(2). Wiasata spiritual sighseeing, alasan utama melakukan wisata ialah untuk pertumbuhan
rohani pribadi, tetapi perjalanan wisata bersifat jalan-jalan dan memiliki pengalaman spiritual
yang rendah.
(3). Wisata spiritual casual, alasan utama melakukan wisata ini ialah pertumbuhan rohani
pribadi, tetapi perjalanan wisatanya bersifat santai dan memiliki pengalaman spiritual yang
lebih rendah.
(4). Wisata spiritual insidentiil, tujuan wisata ini pertumbuhan rohaninya tidak menjadi
utama, bersifat dadakan dan pengalaman spiritualnya cukup dilakukan sekali.
(5). Wisata spiritual serendipitous (kebetulan), tujuan pertumbuhan rohani tidak menjadi
utama, kalaupun dapat pengalaman spiritual hanya karena factor keberuntungan wisatawan
setelah melakukan perjalanan

4. KONSEP WISATA DALAM ISLAM
Proses perjalanan wisata pada dasarnya merupakan sarana untuk membaca dan menyelami ayatayat kauniyyah (tanda-tanda alam). Karena itu, dalam Islam perjalanan wisata dianjurkan. Walaupun
bepergian itu dianjurkan, tetapi Islam juga mengatur hal bepergian itu, jangan sampai menjurus
kepada hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti melakukan kemaksiatan dan perilaku
haram lainnya saat bepergian (Bawazir, 2003:11).
Hukum asal perjalanan wisata ialah mubah, yaitu diperbolehkan. Namun, hukum asal ini dapat
berubah karena adanya factor lain yang menghalanginya. Disebut mubah (diperbolehkan), jika wisata
ini semata-mata hanya untuk mencari hiburan dan kesenangan jiwa selama di tempat tujuan wisata,
tidak terjadi kemaksiatan dan dekandensi moral secara terang-terangan. Tetapi, perlu diingat pula
hukum mubah ini dapat berubah karena ada sebab lain yang terjadi (Bawazir, 2013:15). Hukum
mubah ini terdiri atas empat tingkatan, yaitu wajib, sunnah, makruh, dan haram.

5. ATRAKSI WISATA RELIGI SUNDA DI BANDUNG RAYA
Pada kesempatan ini akan ditampilkan dua atraksi wisata religi di Bandung Raya, yaitu pertama,
upacara Wuku Taun di kampung Cikondang, Desa Lumajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten
Bandung. Kedua, upacara pergantian tahun, 1 Sura/1 Muharam di Cireundeu, Kota Cimahi.
(1). Upacara Wuku Taun
(a) Sinopsis upacara wuku taun
Upacara wuku taun merupakan upacara adat yang diselenggarakan sebagai ungkapan rasa
syukur atas nikmat yang telah diterimanya selama ini, dan sekaligus memohon keselamatan
serta kesejahteraan kepada Allah swt. Selain itu, juga berterima kasih kepada kuncen leluhur
Cikondang, dan juru kunci pertama dan keturunannya yang telah menjaga warisan leluhurnya
berupa benda-benda pusaka. Secara umum juga berterima kasih kepada
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seluruh masyarakat Cikondang yang masih setia menjaga adat istiadat warisan budaya
leluhurnya.
(b) Rangkaian upacara wuku taun
Upacara adat wuku taun diawali ketika malam hari menjelang tanggal 16 Muharam, dengan
membersihkan benda-benda pusaka peninggalan leluhur mereka. Sebelum membersihkan,
kuncen membacakan doa-doa serta mantra-mantra tradisonal mereka yang dipanjatkan kepada
Allah swt, setelah dibersihkan, benda-benda pusaka tersebut dimasukkan kembali ke dalam
tempatnya semula.
Keesokan harinya, sebagian masyarakat memikul padi dari sawah ke leuit

dengan

menggunakan rengkong sambil diiringi music angklung dan calung
khas Sunda. Sementara itu, masyarakat pada umumnya mengikuti rangkaian upacara itu
dengan saksama sambil menikmati suguhan lagu-lagu dengan irama music Sunda yang
didukung oleh peralatan angklung dan calung tadi.
(2). Upacara adat 1 Sura/ 1 Muharam
(a). Sinopsis
Pelaksanaan upacara adat pergantian tahun Masehi, 1 Sura di kampung adat Cireundeu, Kota
Cimahi intinya mengucap syukur kepada Allah swt., yang telah memberikan kebahagiaan dan
kenikmatan di tahun sebelumnya. Selain itu, juga memohon kepada Yang Mahakuasa agar di
tahun yang akan datang diberikan keberkahan, kenikmatan, dan kebahagiaan dalam menjalani
kehidupan selanjutnya. Upacara adat ini diisi dengan doa-doa dan nasihat-nasihat dari para
sesepuh kampung, dan tetua adat.
(b). Rangkaian upacara adat 1 Sura
Seluruh masyarakat secara bersama-sama dan bergotong royong membuat makanan yang
bahannya terutama dari hasil bumi (panen) mereka. Makanan-makanan itu nantinya akan
dinikmati secara bersama-sama oleh setiap warga yang hadir mengikuti upacara tersebut.
Pada saat pelaksanaan, yaitu tanggal 1 Sura, kaum lelaki mengenakan pakaian pangsi warna
hitam, sementara kaum perempuan menggunakan kebaya warna putih, atau menggunakan
baju yang serba putih. Upacara berlangsung di Balai adat, semua warga berkumpul di sana
untuk mendengarkan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan dari para tetua kampung dan dari
para tetua adat. Di tengah kumpulan warga, tersimpan makanan, terutama nasi tumpeng dan
gunungan sesajian yang diisi dengan buah-buahan, makanan-makanan yang terbuat dari beras
dan singkong. Selesai acara nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, lalu diakhiri dengan doa
bersama. Barulah makanan yang ada di
tengah-tengah kumpulan warga itu disantap bersama setelah semua rangkaian upacara selesai.
6. KOMODIFIKASI
Secara potensial seluruh aspek kehidupan bisa menjadi komoditas. Proses itu disebut juga dengan
istilah komodifikasi, komoditisasi (Kopytoff, 1986:2). Istilah komodifikasi yang digunakan di sini
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ialah untuk mendeskripsikan kaitan antara ekonomi dan budaya yang peduli terhadap hubungan
anatara manusia dan budaya materinya dalam masyarakat kapitalis kontemporer. Komodifikasi tidak
hanya berimplikasi dalam perekonomian masyarakat, tetapi juga meliputi dimensi ideology dan
politik. Di sisi lain, komoditas didefinisikan sebagai sebuah produk yang tidak hanya diproduksi
untuk konsumsi langsung oleh pembuatnya, tetapi untuk dijual di pasar, dengan demikian berupa
produk yang memiliki nilai tukar yang berbeda dengan nilai guna intrinsiknya. Komodifikasi
mengembangkan nilai guna menjadi nilai tukar. Objek-objek menjadi komoditas ketika objek-objek
tersebut mengambil nilai tukar melalui atau di atas nilai gunanya, dan objek-objek itu dapat
diperdagangkan.
Dalam hubungannya dengan pariwisata budaya, komodifikasi mentransformasi masyarakat dan
budaya local menjadi komoditas (Cohen, 1988:372). Dampaknya ialah pertama, pariwisata
menimbulkan komoditisasi/pengomoditasan masyarakat dan budaya local. Dalam proses ini
tradisi/kebiasaan masyarakat, misalnya kostum, ritual dan festival, dongeng dan seni-seni etnik
menjadi pelayanan-pelayanan wisata atau komoditas, saat dipertunjukkan atau diproduksi untuk
konsumsi wisatawan.
Dengan kata lain, budaya dieksploitasi untuk kepentingan komoditas pariwisata. Kedua,
komodifikasi dikatakan menghancurkan otentisitas produk-produk budaya local dan menghancurkan
hubungan-hubungan manusia dengan yang lainnya (kosmologi). Otentisitas digantikan oleh suatu
pengganti yang disembunyikan “staged authenticity” yang membuat peristiwa-peristiwa budaya
disajikan untuk wisatawan. Ketiga, “staged authenticity” dapat merintangi keinginan asli wisatawan
terhadap pengalaman-pengalaman otentik (Cahyadi, 2015:60). Dalam hubungan ini, komoditisasi
masyarakat dan budaya lokal dalam konteks pariwisata dapat merusak tidak hanya pemahaman
produk-produk budaya oleh masyarakat pendukungnya, tetapi juga oleh wisatawan. Akan tetapi, di
sisi lain komoditisasi masyarakat dan budaya lokal dalam konteks pariwisata dapat mengangkat
perekonomian secara multifefek. Dengan kata lain, komodifikasi budaya dapat menjadi pendorong
pengembangan perekonomian masyarakat setempat.
Dalam konteks pariwisata, budaya religi sedapat mungkin harus dimodifikasi menjadi sebuah
pertunjukkan yang dapat diperdagangkan di pasar. Oleh karena itu, dalam pariwisata, semisal dalam
upacara adat, harus ditambahkan unsur-unsur kapitalis pada struktur penyelenggaraan upacara adat
tersebut. Sebagai ilustrasi, jika kita mengacu pada pendapat Giddens (1984:20), tentang struktur
praktik social, bahwa struktur praktik social ialah unsur-unsur yang selalu tetap, ada, dan berulang,
maka struktur penyelenggaraan upacara adat wuku taun dan penyambutan 1 Suro di wilayah Bandung
Raya, unsur-unsurnya dapat diurai sebagai berikut:

(a) struktur wuku taun :
1). Pelaku upacara
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2). Benda pusaka
3). Tempat perhelatan
4). Doa atau jampi-jampi
5). Padi
6). Rengkong
7). Leuit
8). Korp music
9). Masyarakat
(b). Struktur upacara 1 Suro:
1). Pelaku upacara
2). Tempat perhelatan
3). Makanan
4). Busana
5). Sesajian
6). Doa dan nasihat
7). Masyarakat
Unsur-unsur struktur tersebut sedapat mungkin dimodifikasi agar dapat menarik wisatawan dan
melahirkan rasa senang bagi para pengunjungnya. Tidak dapat dipungkiri, pengembangan pariwisata
berbais budaya menjadikan budaya sebagai barang dagangan yang harus menarik konsumennya,
berminat untuk melihatnya, mengunjunginya, dan menyaksikannya sehingga budaya menjadi sebuah
atraksi wisata yang digemari. Atas dasar itu, kunjungan wisatawan terhadap atraksi wisata budaya
memiliki multiefek yang besar dan menjadi penopang pergerakan ekonomi setempat.

7. SIMPULAN
Wujud dan unsur budaya pada dasarnya memiliki potensi untuk dijadikan komoditas pariwisata,
artinya dapat dikomodifikasi. Tetapi, di satu sisi ada pemikiran-pemikiran yang mengkhawatirkan
hilangnya otentisitas budaya tersebut karena nilai-nilai yang terkandung dalam budaya itu akan hilang
seiring dengan tampilan baru yang disesuaikan dengan selera wisatawan. Hal ini dilakukan agar
tampilan budayanya dapat menarik minat mereka. Keaslian budaya bisa jadi dimodifikasi untuk
menarik minat wisatawan sehingga, besar atau kecil, akan ada yang disembunyikan keasliannya.
Syukur-syukur jika pemilik budaya tersebut masih bisa mempertahankan keasliannya meskipun
dikomodifikasi untuk kepentingan pariwisata. Mengutif pendapat Bourdeau (1990) tentang habitus,
bahwa ada struktur perwatakan dasar yang permanen dan ada struktur-struktur yang bersifat skema
pragmatis yang disesuaikan dengan arena tempat struktur praktik budaya itu berlangsung. Untuk yang
terakhir, dalam istilah yang lebih popular sering disebut struktur yang menstrukturkan (dalam Maizer,
1990:218). Dengan demikian, struktur budaya religi wuku taun dan penyambutan pergantian tahun 1
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sura, bisa jadi dapat dikemas memiliki dua model tampilan yaitu, praktik sturuktur yang permanen
(asli), dan praktik struktur yang bersifat kontekstual, disesuaikan denga arena kepariwisataan
Atas dasar itu, dapat disimpulkan, sebuah praktik budaya dapat dikatakan sudah
dikomodifikasi menjadi atraksi wisata jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
(1). Budaya dikemas sebagai seni pertunjukkan yang menarik bagi penonton/penikmat
(2). Budaya dikemas sebagai paket wisata
(3). Budaya tersebut telah banyak menggunakan teknologi
(4). Konstruksi perhelatan budaya telah banyak disederhanakan
(5). Perhelatan budaya disesuaikan dengan waktu-waktu kunjungan
(6). Penggunaan bahasa tidak lagi berkutat pada bahasa asli pengusungnya
(7). Adanya pengembangan struktur praktik budayanya.
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KECERDASAN KEBHINEKATUNGGALIKAAN YANG TAKTERBARUKAN
SEBUAH KAJIAN SEMIOPRAGMATIK TERHADAP PROPOSISI KEBUDAYAAN JAWA

Oleh
FX. Rahyono
Program Studi Sastra Daerah untuk Sastra Jawa
Agustus 20171

Abstrak
Ketepatgunaan hasil kajian dalam konteks kekinian merupakan parameter kemutakhiran sebuah kajian. Kajian
mutakhir selayaknya memberikan pengetahuan baru bagi siapa pun yang berkepentingan untuk penyelesaian
masalah bangsa dalam konteks kekinian. Kebhinekaan di NKRI kini merupakan permasalahan bangsa yang
terancam oleh kebebasan berwacana yang mengatasnamakan hak demokrasi. Demokrasi berkembang pada satu
sisi yang cenderung meniadakan sisi toleransi dan saling menghargai. Produktivitas wacana yang berilokusi
saling menghujat dan menyalahkan tanpa kesantunan merupakan data kajian linguistik yang strategis tentang
permasalahan NKRI. Kebudayaan diciptakan melalui proses pencerdasan yang berkesinambungan. Para
pencipta kebudayaan telah merumuskan dan menyimpan kecerdasan budaya di dalam bahasa. Tulisan ini
bertujuan merekonstruksi kecerdasan budaya tentang kebhinekatunggalikaan yang direpresentasikan melalui
proposisi kebudayaan, baik tersimpan dalam wacana komunikasi, dalam karya sastra, maupun dalam wacana
media massa. Dengan ancangan semiopragmatik, kecerdasan tentang kebhinekatunggalikaan yang tersimpan
dalam kekeramatan menjadi kecerdasan yang terbarukan dalam konteks kekinian.
Kata kunci: wacana, semiopragmatik, proposisi, kebudayaan Jawa.

The Intelligence of the Unrenewable Unity-in-diversityness
A Semiopragmatic Study on the Propositions of Javanese Culture
The effectiveness of results of studies in present-day context is a parameter of contemporariness of a study. The
cutting-edge study should provide new knowledge to anyone interested in solving the nation‘s problems in the
current context. The diversity in the Unitary State of the Republic of Indonesia is nowadays regarded as a
problem of nation threatened by the freedom of discourse on behalf of democratic rights. Democracy has thriven
on one aspect that tends to negate the aspects of tolerance and mutual respect. The productivity of discourse
which illocutionary force is to slander and blame each other in a way that was impolite is strategic data for
linguistic studies about the problems of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Culture is created
through a process of continuous intelligence. The creators of culture have formulated and conserved the cultural
intelligence in a language. The present paper aims at reconstructing the cultural intelligence of the unity-indiversityness represented in cultural propositions, whether stored in the discourse of communication, literary
works, as well as the discourse of media. By employing semiopragmatic approach, the intelligence of unity-indiversityness reserved in sanctity turns out to be renewable intelligence in the present-day context.
Keywords: discourse, semiopragmatics, proposition, Javanese culture.

A. PENDAHULUAN
Apa yang mutakhir dalam kajian linguistik Jawa? Kajian mutakhir linguistik Jawa adalah
penelitian bahasa Jawa yang dihasilkan pada tahun ini, bulan ini, atau bahkan hari ini. Hasil penelitian

1

Makalah disajikan pada Seminar Nasional Kajian Mutakhir Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah untuk
Membangun Kebhinekatunggalikaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Program Studi Sastra Daerah, FIB
UNS, 25-26 Agustus 2017.
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tahun ini, bulan ini, atau hari ini dapat dikategorikan sebagai penelitian terbaru karena dihasilkan
melalui tinjauan terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Pernyataan semacam ini
berkemungkinan menyesatkan. Kenapa demikian? Penelitian terbaru yang dihasilkan belum tentu
menghasilkan kemutakhiran kajian, apabila temuan kajian tidak memberikan pengetahuan baru bagi
siapa pun yang berkepentingan. Salah satu parameter kemutakhiran hasil kajian adalah ketepatgunaan
hasil kajian dalam konteks kekinian.
Bagaimana kemutakhiran sebuah kajian linguistik Jawa itu dapat dihasilkan? Data kebahasaan
masa lalu yang tersebar di berbagai media – lisan/tulisan, sastra/nonsastra – bukan berarti data kajian
kebahasaan yang tidak mutakhir. Bagaimana data kebahasaan masa lalu itu terbarukan menjadi data
yang tepat guna untuk konteks kekinian, itulah yang menjadi parameter kemutakhiran. Demikian juga
dengan teori linguistik yang dihasilkan oleh para linguis masa lalu. Teori semiotic triangle yang
dihasilkan Ogden & Richards (1952) dalam buku yang berjudul The Meaning of Meaning, misalnya,
tidak berarti tidak layak digunakan untuk menghasilkan penelitian yang mendalam dan mutakhir.
Pendek kata, teori linguistik yang tidak tergantikan dan menjadi dasar pengembangan teori-teori
berikutnya, memiliki peran strategis untuk menghasilkan penelitian mutakhir.
Setiap peneliti perlu memiliki sensitivitas teoretis agar mampu membaca dan memahami data
(Corbin 1990). Peneliti hendaknya terjebak pada pengagungan teori. Teori, termasuk teori linguistik,
yang telah dikuasai dan tersimpan dalam pikiran peneliti tidak bermanfaat apabila tidak membuat
peneliti sensitif menghadapi data linguistik. Sensitivitas teoretis membuat peneliti memiliki
kemampuan menemukan permasalahan yang ada pada data. Topik penelitian dirumuskan berdasarkan
permasalahan yang dihadirkan oleh data, bukan pertama-tama oleh keinginan peneliti.
Pada era pemerintahan Kabinet Kerja, kebhinekatunggalikaan Negara Kesatuan Republik
Indonesia kembali berada dalam permasalahan bangsa yang serius. Kebanggaan bangsa di masa lalu
terhadap proposisi yang berbunyi ―Bhineka Tunggal Ika‖ kini menjadi topik pembicaraan yang
hangat. Kesetiaan tokoh-tokoh elit
kenyataannya.

Bukti

linguistik

politik terhadap kebhinekatunggalikaan

(linguistics

evidence)

mana

yang

dipertanyakan

menyatakan

bahwa

kebhinekatunggalikaan NKRI kini berada dalam permasalahan bangsa yang serius? Produktivitas
wacana di media massa dan media sosial yang menyerukan: “NKRI Harga Mati”, “Saya Indonesia,
Saya Pancasila”, adalah bukti linguistik yang merepresentasikan upaya menyatukan kembali
keterusikan persatuan. Bukti linguistik ini semakin sahih, karena secara formal seruan itu
dikomunikasikan oleh seorang Kepala Negara. Mengacu pada Austin (1984), Presiden yang
mengucapkan seruan itu bukan hanya mengujarkan kalimat bermakna, tetapi, dengan tuturan ―Saya
Indonesia, Saya Pancasila‖ yang memiliki daya ilokusi direktif, seorang presiden melakukan tindakan
memerintahkan seluruh warga negara untuk bersatu. Seruan yang berbunyi: ―Saya Indonesia, Saya
Pancasila‖ bukan sekadar rangkaian kalimat yang dibuat secara spontan. Seruan itu merupakan
proposisi wacana argumentatif yang dirumuskan melalui proses empiris, memiliki kesahihan untuk
dibuktikan kebenarannya (Hudson 1990) (James Hoopes 1991).
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Kebebasan demokrasi dalam berwacana yang mengedepankan kendel alok ‗memiliki keberanian
berkomentar‘, waton ngomong tanpa waton ‗asal bicara tanpa konsep‘, nggugu karsaning priyangga
‗hanya mengikuti kehendak pribadi‘, dan sapa sira sapa ingsun ‗siapa kamu siapa saya‘, saat ini
seakan mengesampingkan norma-norma hukum. Kalau pun para elit pengelola negara tersentuh oleh
kebebasan wacana itu, yang terjadi bukanlah sebuah pengendalian diri. Hal yang sama juga dilakukan
sebagai bentuk ketidak-terima-an. Prinsip suara terbanyak dalam demokrasi dimanfaatkan untuk
menghimpun massa masyarakat kelas bawah yang ela-elu. Nilai-nilai demokrasi yang dibatasi oleh
norma-norma hukum dan tidak bertujuan untuk menguasai orang lain (Held 2004) tidak menjadi
pertimbangan,

nggugu

karsaning

priyangga

‗hanya

mengikuti

kehendak

pribadi‘.

Kebhinekatunggalikaan, yang telah dicetuskan oleh para pendiri NKRI di masa lalu, kini menjadi
topik kajian yang mutakhir, apabila menghasilkan penyelesaian masalah bangsa yang sesuai dengan
kekinian.

B.

ESENSI KEBHINEKAAN

Kebhinekaan merupakan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Setiap orang diberi kecerdasan,
kemahiran, dan karakter individual yang berbeda-beda. Setiap orang juga memiliki kemampuan atau
pun keahlian yang berbeda dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Keberagaman
keahlian dalam pemenuhan kebutuhan hidup ini sebenarnya memberi peluang bagi setiap warga
masyarakat untuk lung-tinulung saling memerlukan dan saling memberi (Rahyono 2015).
Indonesia adalah sebuah negara yang multietnis. Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang
sangat luas dengan kondisi fisik dan kekayaan alam yang berbeda-beda. Manusia lahir, hidup, dan
dibesarkan oleh alam yang melingkupinya. Manusia hidup dalam ancaman dan sekaligus kemanjaan
yang berasal dari alam sekeliling yang menghidupinya. Keadaan geografis, kualitas ancaman, serta
kelimpahan keberuntungan dari alam yang berbeda menghasilkan pemecahan masalah yang berbeda
pula. Proses berpikir yang berbeda menghasilkan karya budaya yang berbeda. Jadi, di dunia tidak ada
keseragaman yang alami.
Kebhinekaan karakter manusia telah dirumuskan oleh para pencipta kebudayaan Jawa di masa
lalu. Dengan bekal local genius (Ayatrohaedi 1986) yang dimiliki oleh para pendahulu, karya budaya
yang datang dari luar diolah dengan kecerdasannya sehingga menjadi milik. Tokoh-tokoh dalam
pewayangan memberi petunjuk keniscayaan hadirnya keberagaman karakter pada manusia.
Keberagaman karakter manusia direpresentasikan melalui seni kriya berkat kecerdasan para pencipta
karya budaya seni kriya wayang itu. Secara fisis, orang-orang Jawa memiliki ciri yang serasa,
sehingga orang-orang dari etnis lain dengan mudah membedakan mana orang Jawa dan mana yang
bukan Jawa. Kemiripan ciri fisik ini tidak dihadirkan pada bentuk fisik wayang Jawa. Penulis ini
berpendapat, wayang yang terbuat dari kulit dengan berbagai bentuk dan warna bukan diciptakan
untuk merepresentasikan orang Jawa, tetapi merepresentasikan karakter manusia secara universal.
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Para pencipta wayang Jawa melakukan proses empiris terhadap berbagai karakter manusia,
menyimpan semua pengetahuan yang diperoleh melalui ingatan, selanjutnya

melakukan

konseptualisasi pengetahuan yang tersimpan dalam pikirannya. Karya wayang Jawa merupakan
representasi hasil konseptualisasinya (Rahyono 2015).
Perbedaan karakter manusia, perbedaan budaya, dan perbedaan kemanjaan alam, di satu sisi
merupakan keberagaman yang dapat diberdayakan untuk saling mengisi dan melengkapi, di sisi yang
lain, keberagaman karakter berkemungkinan menjadi sumber konflik yang mengancam persatuan
(Rahyono 2013). Sudahkah kecerdasan para leluhur Jawa terbarukan dalam konteks kekinian untuk
menyelesaikan

permasalahan

kebhinekatunggalikaan?

Atau,

masihkah

kecerdasan

yang

direpresentasikan melalui karya-karya budaya itu dikeramatkan?

C. PERMASALAHAN LINGUISTIK JAWA
Anugerah Tuhan yang berupa kecerdasan, kemahiran, dan karakter individual ini menjadi
komponen penanda identitas individual seseorang. Setiap orang perlu diberi nama sesuai dengan
referensi yang ada dalam pikiran pemberi nama. Sebuah nama, terlebih dalam kebudayaan Jawa,
dipilih untuk digunakan sebagai penanda identitas seseorang yang ditunjuk (Aldrin 2016). Namanama dalam tokoh wayang merupakan tanda yang merepresentasikan karakter manusia. Manusia
memiliki kemampuan untuk memahami, memroduksi, dan menggunakan tanda-tanda (Danesi 2010).
Orang Jawa memiliki kecerdasan untuk memahami dan menggunakan nama-nama tokoh wayang
untuk menandai perbedaan identitas, baik secara individual maupun kelompok. Tanda linguistis dur,
sebagai contoh yang digunakan untuk memberi nama, merepresentasikan karakter yang buruk. Sebuah
kata, termasuk nama, diperlukan karena ada objek di dunia nyata perlu diidentifikasi sesuai dengan
pemaknaan yang ada dalam pikiran manusia (Rahyono 2012) (Cruse 2000).
Bahasa adalah sebuah karya budaya yang pertama dipelajari oleh manusia semenjak seorang bayi
dilahirkan. Pada taraf awal bahasa dipelajari dan kemudian dikuasai sebagai sarana komunikasi. Pada
tahap selanjutnya, perkembangan kecerdasan manusia memfungsikan bahasa bukan hanya sebagai
media

komunikasi,

tetapi

bahasa

juga

digunakan

untuk

menyimpan,

memroses,

serta

mengonseptualisasi segala pengalaman yang ada dalam kehidupan manusia (Rahyono 2012; 2015).
Pederson dan Nuyts (1999, 1) menjelaskan bahwa kemampuan orang menunjukkan pemahaman dan
penggunaan bahasanya dapat terwujud karena ia memiliki representasi pengetahuan linguistik. Ia
memperoleh, menyimpan, dan menyampaikan pengetahuannya menalui bahasa. Kramsch (1998),
menjelaskan bahwa bahasa berfungsi sebagai sarana untuk mengomunikasikan, melambangkan, dan
mewujudkan kebudayaan. Pernyataan Kramsch ini memberikan pengertian bahwa melalui kajian
bahasa, peneliti dapat menemukan budaya yang diinformasikan melalui wacana; peneliti dapat
menemukan budaya yang dilambangkan dengan kata; dan yang ketiga, peneliti dapat menemukan
kebudayaan yang diwujudkan melalui bahasa.
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Kebhinekaan etnis, agama, dan sosial-ekonomi yang ada di NKRI merupakan objek di dunia
nyata yang hadir dan terkait dengan penyelenggaran berbangsa dan bernegara. Linguistik, termasuk di
dalamnya linguistik bahasa Jawa, adalah pisau analisis yang akurat untuk mengkaji permasalahan
kebhinekatunggalikaan NKRI. Secara teoretis telah dijelaskan di atas, bahwa bahasa bukan sekadar
sarana komunikasi. Bahasa berfungsi sebagai representamen kebudayaan, bahasa merepresentasikan
hasil konseptualisasi pemikiran manusia tentang berbagai masalah kehidupan yang dihadapinya.
Kebhinekatunggalikaan NKRI merupakan permasalahan bangsa yang dihadapi oleh semua warga
negara Indonesia. Dalam kehidupan bernegara, konsep tentang membangun kebhinekatunggalikaan
NKRI dalam praktiknya dikomunikasikan dengan menggunakan rangkaian proposisi yang
membangun wacana kebhinekatunggalikaan. Dengan demikian, kajian linguistik Jawa memiliki peran
yang strategis untuk berpatisipasi dalam penyelesaian masalah bangsa yang mutakhir.
Penelitian ilmiah dapat dilakukan apabila tersedia data yang berpotensi menjadi bukti linguistik
permasalahan yang dikaji. Wacana tentang kebhinekatunggalikaan ditemukan di berbagai media
komunikasi publik, baik tertayang pada media massa elektronik, terberitakan pada media massa cetak,
dan di berbagai interaksi publik secara lisan. Kajian linguistik Jawa menuntut ketersediaan data yang
mewacanakan kebhinekatunggalikaan dalam bahasa Jawa. Permasalahan yang perlu dicermati adalah:
kapan, di mana, dan bagaimanakah bahasa Jawa berperan mewacanakan kebhinekatunggalikaan
tersebut. Adakah media massa, baik tulis maupun lisan, berbahasa yang hadir untuk berperan serta
memroduksi wacana konseptual dan aktual tentang berbagai aspek kebhinekatunggalikaan?

D. REPRESENTASI LINGUISTIS KECERDASAN KEBHINEKATUNGGALIKAAN
Keterbatasan data wacana kebhinekatunggalikaan yang tersedia di media massa tidak terlepas dari
situasi global yang mengakibatkan peran bahasa Jawa tergantikan oleh bahasa Indonesia. Kalau pun
bahasa Jawa masih hadir di media massa elektronik dan cetak, penggunaan bahasa Jawa, menurut
penulis ini, hanya difungsikan sebagai sarana untuk mengomunikasikan berita. Proposisi tentang
kebhinekatunggalikaan tidak produktif dihadirkan melalui bahasa Jawa. “NKRI Harga Mati” dan
“Saya Indonesia, Saya Pancasila” adalah proposisi aktual yang menggunakan bahasa Indonesia.
Berbagai tempat, bahkan di profil status WA group, menjadi media untuk mewacanakan
kebhinekatunggalikaan. Kasus pewacanaan semacam ini sangat produktif ditemui pada masyarakat
Jawa tahun 50-60 an. Masih tersimpan dalam ingatan penulis ini, proposisi yang dapat
diinterpretasikan mengandungi pesan kebhinekatunggalikaan, seperti Aja dumeh dan Gotong royong,
produktif diwacanakan baik secara lisan maupun tulisan. Dalam bentuk tulis kedua proposisi itu
dipajankan pada genting rumah yang dapat terlihat dari kejauhan.
Kecerdasan dalam budaya Jawa, menurut hasil kajian penulis ini, terhenti bahkan terlupakan.
Pemikiran tentang berbagai hal, termasuk tentang kebhinekatunggalikaan tidak secara konsisten
berkesinambungan dengan hasil konseptualisasi pemikiran kebhinekatunggalikaan yang telah
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dihasilkan oleh para pendahulu Jawa. Walaupun proposisi yang merepresentasikan budaya Jawa itu
diwacanakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi kecerdasan yang dikandungi tidak diperbarukan
sebagai sebuah konsep pikir yang aktual dalam konteks kekinian.
Proposisi kebudayaan Jawa, seperti contoh-contoh yang disebutkan di atas, bukan hanya sebuah
rangkaian kata bermakna. Pemilihan kata tidak dilakukan secara acak tanpa mengandungi pesan
pragmatis. Proposisi kebudayaan, yang dalam bahasa Jawa dirumuskan dalam paribasan, bebasan,
saloka (Padmosoekotjo 1953), dan sebagainya, merupakan tanda kebudayaan (Rahyono 2015).
Pemaknaan proposisi kebudayaan yang benar adalah bukan melalui struktur melainkan melalui proses
kognitif. Charles Sanders Peirce (1839-1914) menyebut proses pemaknaan itu sebagai semiosis (Hoed
2014, 8).
Sebagai sebuah representamen kebudayaan, proses pemaknaan proposisi kebudayaan Jawa
tersebut dapat berjalan terus-menerus tanpa batas. Peirce menyebut proses pemakanaan yang
demikian sebagai unlimited semiosis (Eco 1979, 68). Berangkat dari teori tersebut, pemaknaan sebuah
paribasan, bebasan, atau saloka senantiasa dapat terbarukan sesuai dengan konteks kekinian. Melalui
proses semiosis, proposisi yang relevan dengan konsep kebhinekatunggalikaan: Sapa sira sapa ingsun
‗siapa kamu siapa saya‘; Aja dumeh ‗Jangan mentang-mentang‘, Tepa slira ‗mengukur diri‘; Nggugu
karsaning priyangga ‗hanya mengikuti kehendak pribadi‘; Nguwongke ‗Memanusiakan orang lain;
Narima ing pandum ‗menerima apa yang menjadi bagiannya‘, memiliki sifat lestari untuk
dimaknakan dalam konteks kekinian. Manakala proposisi ini difungsikan untuk membangun
kebhinekatunggalikaan, maka proposisi tersebut bukan lagi bermakna semantis, tetapi bermakna
pragmatis. Mengacu pada Cruse (2000), sebuah tuturan (termasuk proposisi Jawa) bukan merupakan
instrumen komunikasi jika tidak disertai dengan daya ilokusi tertentu (Rahyono 2012, 213).
Kecerdasan apa yang tidak terbarukan dalam pemaknaan proposisi kebudayaan Jawa?
Kebudayaan adalah sebuah sarana pencerdasan. Siapa pun yang tidak terlibat dalam proses penciptaan
kebudayaan, maka ia juga tidak ikut dalam proses pencerdasan (Rahyono 2015). Pemaknaan proposisi
kebudayaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu Jawa selayaknya diperbarukan sesuai dengan
konteks kekinian. Para leluhur Jawa juga sudah menghasilkan teori semiopragmatik yang dirumuskan
dalam proposisi Othak-athik gathuk ‘direka-reka hingga gayut‘. Pemaknaan terhadap proposisi othakathik gathuk selama ini terarah pada pesan pragmatis yang negatif. Othak-athik gathuk dimaknai
sebagai ‗akal-akal‘. Barangkali orang Jawa sendiri lupa, bahwa apa yang diungkapkan melalui katakata adalah sasmita kang ngemu surasa, sinamun ing samudana ‗tanda bermakna yang tersirat dalam
tutur ―kesantunan‖‘ Oleh karena itu, untuk memaknai proposisi othak-athik gathuk bukan dilakukan
berdasarkan struktur yang membangun makna, tetapi perlu melakukan proses kognitif. Teori
semiopragmatik Jawa yang saya sebut othak-athik gathuk merupakan teknik analisis semiopragmatik
untuk melakukan penelitian ―eksperimental‖ (othak-athik) yang mengaitkan berbagai variabel data
yang relevan (gathuk) untuk menghasilkan temuan kajian yang sahih dan mutakhir. Apabila analisis
belum menemukan relevansi antarvariabel penelitian yang menghaslkan bukti linguistik yang sahih,
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penelitian belum dapat dihentikan. Proposisi othak-athik gathuk yang tidak terbarukan sebagai sebuah
teori linguistik mutakhir barangkali justru menjadi cemoohan yang perlu dilupakan. Bukan hanya
bahasa Jawa yang hilang takterbarukan, tetapi penanda kecerdasan kebhinekaan budaya bangsa akan
terlupakan apabila representasi kebhinekatunggalikaan dalam bahasa ibu juga hilang (Rahyono,
Keberagaman Bahasa Ibu dan Kebhinekaan Budaya 2012).
Secara umum, komponen makna kebhinekatunggalikaan adalah keberagaman dan persatuan.
Untuk membangun kebhinekatunggalikaan NKRI, maka keberagaman yang ada di Indonesia harus
dipersatukan agar NKRI tetap tegak berdiri. Apa yang harus dilakukan oleh orang Jawa sebagai warga
NKRI? Proposisi yang berbunyi tepa slira dan aja dumeh merupakan sebagian kecil karya kecerdasan
para apencipta budaya Jawa yang relevan untuk membangun kebhinekatunggalikaan. Dalam konteks
kekinian, tepa slira dan aja dumeh perlu diperbarukan maknanya sesuai dengan konteks permasalahan
bangsa. Untuk membangun persatuan dalam keberagaman setiap warga seyogyanya mengedepankan
sikap demokratis yang sportif, menghargai pendapat pihak lain secara tulus. Setiap orang yang
memperoleh kewenangan hendaknya tidak menyalahgunakan kewenangannya. Aja dumeh bukan
berarti mengajarkan agar setiap orang tidak boleh menunjukkan kompetensinya. Proposisi ini
mengajarkan agar setiap orang tidak melebihi batas kemampuannya hanya untuk memperoleh posisi
yang baik atau yang menguntungkan bagi diri sendiri.

E. SIMPULAN
Kajian linguistik Jawa yang mutakhir yang mengangkat topik ―Membangun Kebhinekatunggalikaan
NKRI‖ dapat diwujudkan apabila tersedia data penggunaan bahasa yang merepresentasikan konsep
kebhinekatunggalikaan. Pewarisan kecerdasan dalam budaya Jawa, yang telah diciptakan oleh para
pendahulu, akan terhenti atau bahkan punah, apabila kecerdasan itu tidak terbarukan merunut konteks
yang mutakhir. Para penerus kebudayaan Jawa perlu melakukan proses pencerdasan dalam
memaknakan kembali proposisi tentang kebhinekatunggalikaan itu dalam konteks kekinian.
Revitalisasi bahasa Jawa dalam wacana publik, baik dalam bentuk lisan melalui media massa
elektronik, dalam bentuk tulis melalui media massa cetak, serta dalam interaksi publik merupakan
sarana strategis agar bahasa Jawa berperan lebih intensif dalam membangun Kebhinekatunggalikaan
NKRI.
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ABSTRAK
Sudah sejak lama Bali dikenal sebagai masyarakat yang mempraktikkan toleransi yang baik, namun baru
belakangan, yakni awal tahun 2000-an, Bali memiliki ikon toleransi yang bernama Puja Mandala. Di Puja
Mandala berdiri bersebelahan dalam satu halaman lima tempat ibadah untuk agama Hindu, Kristen Protestan,
Budha, Katolik, dan Islam. Pendirian tempat ibadah dalam satu halaman ini mencerminkan spirit
kebhinekatunggalikaan. Artikel ini menganalisis latar belakang pembangunan ikon toleransi Puja Mandala,
dinamika perkembangannya, dan maknanya dalam membangun spirit kebhinekaan di Indonesia. Data
dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka, serta dianalisis secara kualitatif dengan
pendekatan interpretasi kritis. Hasil analisis menunjukkan bahwa kehadiran Puja Mandala tidak saja
memberikan manfaat praktis untuk melaksanakan ibadah agama bagi pemeluknya, tetapi juga menjadi
monumen dinamis Bali dalam mempertahankan kerukunan hidup umat berbeda agama dalam kondisi Indonesia
yang senantiasa dilanda isu sensitif SARA (suku, agama, ras, antargolongan).
ABSTRACT
Bali has long been known as a society that has shown good tolerance practices, but only recently, in the early
2000s, that Bali has a tolerance icon named Puja Mandala or complex of worship. In the complex of Puja
Mandala stands next to each other in one site almost without border five places of worship including for Hindu,
Protestant Christianity, Buddhism, Catholic, and Islam adherents. The establishment of a place of worship in
this one site reflects the spirit of Bhineka Tunggal Ika or unity in diversity. This article analyses the
development background of Puja Mandala as an icon of tolerance, its development and functions, and its
meaning in an ongoing attempt of building the spirit of diversity in Indonesia. Data were collected through
observation, interview, and literary studies, and were analysed qualitatively using ciritical analysis approaches.
The analysis shows that the presence of Puja Mandala in Nusa Dua not only provides practical benefits to
perform religious worship for each respective religious adherents, but also becomes a dynamic monument of
Bali in maintaining the harmonious relationship between people with different religious background against the
condition of Indonesia which is continously engulfed by the sensitive issues of SARA (ethnic, religion, race, and
intergroup).

A. PENDAHULUAN
Bali sejak lama dikenal sebagai masyarakat yang memiliki toleransi tinggi. Salah satu bukti
utama mengenai sikap toleran yang mendapat perhatian luas nasional dan internasional itu ketika
masyarakat Bali dari berbagai etnik dan agama kompak melaksanakan “Doa Perdamaian dari Bali”
sesudah serangan teroris 2002 (Howe, 2005:6; Putra, 2008). Kegiatan doa itu terus berlanjut setiap
tahun sampai sekarang dengan nama „Gema Perdamaian‟ (Yamashita, 2012). Kegiatan tahunan setiap
bulan Oktober itu dilaksanakan di Monumen Bhajra Sandi, Lapangan Renon, Denpasar.
Meskipun sudah lama mendapat pengakuan sebagai masyarakat dengan sikap toleransi yang
baik, namun Bali baru awal tahun 2000-an memiliki ikon toleransi yaitu Puja Mandala, berlokasi di
kawasan Nusa Dua, Bali Selatan. Terletak di area seluas 2,5 hektar, di ikon toleransi ini berdiri lima
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tempat ibadah secara berdampingan dalam satu halaman nyaris tanpa tembok penyekat. Kelima
tempat ibadah yang berjejer dari timur ke barat itu adalah pura, gereja Protestan, wihara, gereja
Katolik, dan masjid.
Kawasan yang diberi nama Puja Mandala ini mulai dibangun tahun 1994 dan diresmikan tahun
1997. Ketika peresmian itu, hanya tiga rumah ibadah yang sudah rampung yaitu dua gereja dan satu
masjid, sedangkan pura dan wihara masih dalam proses penyelesaian. Puja Mandala digagas dan
dikenal sebagai ikon kerukunan hidup masyarakat dengan latar belakang agama [dan etnik] berbedabeda, ekspresi kongkret spirit keindonesiaan Bhinneka Tunggal Ika.
Sejak kehadirannya, Puja Mandala tidak saja menjadi tempat bagi umat melakukan ibadah agama,
tetapi juga menjadi salah satu daya tarik wisata di kawasan Nusa Dua. Keunikan simbolik yang
dimilikinya merupakan daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk melihat ikon kerukunan. Selain itu,
lokasi Puja Mandala yang terletak di sebuah ketinggian memungkinkan wisatawan bisa menikmati
panorama Tanjung Benoa di Timur Laut, pasir putih pantai Sanur bagian selatan, dan hutan bakau
yang terbentang ke Barat sampai Bandara Ngurah Rai.
Ikon toleransi ini juga bisa dilihat sebagai monumen Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki dua
makna sekaligus. Pertama, menunjukkan kemampuan Bali dari „masa yang lewat‟ dalam menciptakan
kehidupan harmonis masyarakat berbagai etnik dan berbeda agama. Kedua, merupakan komitmen
untuk „masa yang akan datang‟ masyarakat berbagai etnik di Bali untuk tetap menjaga hubungan
harmonis antarumat dan etnik berbeda agama di Bali dan Indonesia.
Artikel ini menguraikan latar belakang dan proses pembangunan Puja Mandala, serta artinya bagi
dinamika toleransi beragama di Bali dan spirit kebhinekatunggalikaan. Dalam wacana publik,
terutama di kalangan wisatawan dan pemandu wisata, Puja Mandala dikenal sebagai “simbol
kerukunan umat beragama” atau “miniatur kerukunan beragama”.1
Penyanyi pop Indonesia, Iwan Fals, ketika di Bali dalam rangka konsernya, sempat berkunjung ke
Puja Mandala untuk menanam pohon penghijauan, memuji Puja Mandala sebagai “sebuah miniatur
kerukunan” di Indonesia.2 Bagaimanakah gagasan „miniatur kerukunan‟ itu mulai dilontarkan dan
direalisasikan? Siapakah tokoh di balik itu, dan bagaimanakah tanggapan perwakilan umat beragama
terhadap gagasan pendirian Puja Mandala?

1

Lihat “In Puja Mandala religions lays no barrier”, The Jakarta Post, 27 December 2008 Link:
http://www.thejakartapost.com/news/2008/12/27/in-puja-mandala-religion-lays-no-barrier.html (Accessed 18
August 2012); “Puja Mandala Sebuah Miniatur Kerukunan” http://sosbud.kompasiana.com/2011/10/09/pujamandala-sebuah-miniatur-kerukunan/. (Diakses 18 August 2012).
2
See
“Iwan
Fals
Kagumi
Bali”,
Berita
Dewata,
26/1/2012,
http://beritadewata.com/Sosial_Politik/Sosial/Iwan_Fals_Kagumi_Bali.html (Diakses 29 Agustus 2012).
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B. PEMBAHASAN
Gagasan Membangun Puja Mandala
Gagasan membangun kompleks rumah ibadah dalam satu tempat di Nusa Dua muncul akhir
tahun 1980-an dari Joop Ave, ketika beliau menjabat sebagai Dirjen Pariwisata Pos dan
Telekomunikasi (Parpostel). Waktu itu, kawasan wisata Nusa Dua yang dimiliki oleh BTDC (Bali
Tourism Development Coorporation, kini disebut ITDC, Indonesia Tourism Development
Corporation) berkembang pesat ditandai hadirnya hotel mewah kelas bintang lima dan kedatangan
wisatawan menginap di resort-resort tersebut. Perumahan di daerah sekitar Nusa Dua juga
berkembang menyusul banyaknya pekerja bermigrasi ke kawasan itu. Heterogenitas demografi daerah
ini semakin intens.
Perubahan demografi itu membuat kebutuhan akan tempat ibadah mulai terasa. Kebutuhan itu
tidak saja dianggap dirasakan oleh masyarakat pendatang ke daerah itu, tetapi juga oleh wisatawan. Di
hotel-hotel di Nusa Dua sering berlangsung konferensi atau pertemuan nasional dan internasional, dan
para peserta event tersebut juga memerlukan tempat ibadah, sementara hotel tidak menyediakan
tempat sembahyang dengan kapasitas yang memadai. Selain untuk kepentingan ritual keagamaan,
kompleks tempat ibadah itu juga dimaksudkan sebagai “ikon kerukunan hidup beragama di Bali”
(Solo, 2008:1360).
Sebagai inisiator, Joop Ave kemungkinan besar mendapat inspirasi pembangunan Puja Mandala
dari Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, yang digagas oleh Ibu Tien Suharto. Taman Mini yang
mulai dibangun tahun 1971 itu mendapat inspirasi dari kunjungan Ibu Tien ke Disneyland
(Pemberton, 1994; Hitchcock, 1998). Di Taman Mini terdapat rumah adat, dan lima rumah ibadah
serta bangunan untuk penganut aliran kepercayaan. Tahun 2010, dibangun Klenteng Kong Miao
untuk pemeluk Konghucu, menyusul diakuinya kembali agama ini oleh negara. Taman Mini berusaha
mewujudkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika (Pemberton, 1994; Hitchcock, 1998). Taman Mini
ingin mewujudkan konsep keragaman etnik (ethnic diversity) dengan mendirikan rumah adat dari
berbagai suku bangsa di Nusantara. Taman Mini juga mewujudkan gagasan keragaman agama
(religious diversity) dengan mendirikan rumah ibadah. Taman Mini bisa dianggap sebagai monumen
Kebhinnekatunggalikaan.
Ketika Taman Mini dalam proses pembangunannya, Joop Ave menjabat Kepala Rumah Tangga
Istana Kepresidenan periode 1972-1978. Pada periode itu, tentu saja dia mengikuti proses
pembangunan Taman Mini. Taman Mini yang luas dan Puja Mandala yang sempit tentu saja tidak
bisa dibandingkan, tetapi model pendirian rumah ibadah dalam satu kompleks di Taman Mini itulah
kiranya menjadi inspirasi bagi Joop Ave untuk membangun Puja Mandala. Bedanya, kalau di Taman
Mini rumah ibadah „agak berjauhan‟, di Puja Mandala betul-betul „bersebelahan‟. Perbedaan lain,
partisipasi umat membangun rumah ibadah di Puja Mandala relatif lebih nyata daripada di proyek top
down di Taman Mini.
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Ketika gagasan membangun Puja Mandala disosialisasikan ke publik awal 1990-an, Joop Ave
dan Gubernur Bali Ida Bagus Oka (1988-1998) juga melontarkan gagasan untuk membangun GWK
Cultural Park (Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana) di Bukit Balangan, tak jauh dari lokasi Puja
Mandala. Gagasan pendirian GWK itu disampaikan tahun 1993, setahun sebelum proyek Puja
Mandala mulai dibangun. Mereka bekerja sama dengan pematung terkenal Bali, I Nyoman Nuarta,
yang menetap dan berkarya di Bandung, Jawa Barat. Nuarta sudah membuat sejumlah patung
monumental dan menjadi orang yang cocok dan sanggup mengerjakan patung Garuda Wisnu yang
akan menjadi ikon GWK. Tinggi patung GWK dirancang 140/150 meter, akan melebihi ketinggian
Patung Liberty, New York, 93 meter. Joop Ave sering mengatakan bahwa kebanyakan daya tarik
wisata utama di Bali, seperti Tampaksiring, Goa Gajah, dan Pura Besakih, adalah karya leluhur orang
Bali, dan dia menantang mana hasil karya orang Bali kini? Tampaknya, pertanyaan itu hendak
dijawab dengan membangun GWK.
Gagasan membangun GWK dan Puja Mandala sangat berkaitan dan ambisi di balik proyek ini
adalah keinginan untuk menjadi Bali sebagai contoh Indonesia untuk mempromosikan kerukunan,
harmoni, dan kekayaan budaya yang diperlukan untuk menunjang pembangunan kepariwisataan.
Dengan kata lain, Bali hendak dijadikan ilustrasi toleransi agama dan pertukaran kebudayaan
sekaligus juga sebagai promosi pariwisata.3
Sebagai proyek yang bersifat top down, pemerintah juga memobilisasi kekuasaannya agar
gagasan itu terealisasi. Dalam proyek pembangunan Puja Mandala, pemerintah lewat BTDC
menyediakan tanah, sedangkan untuk GWK, pemerintah menyiapkan bantuan lunak Rp 25,5 milyar
dengan bunga sangat rendah, 1% per tahun kepada PT Garuda Adi Matra, pemilik GWK. Dana
bantuan itu disalurkan melalui BTDC.4 Pinjaman ini merupakan indikasi kuatnya komitmen
pemerintah karena penyaluran dana pemerintah sebesar itu membutuhkan persetujuan berbagai
elemen pemerintahan terutama dari Menteri Keuangan.
Proyek GWK waktu itu diperkirakan menelan dana Rp 200 milar (Connor and Suasta, 1999:9899), digunakan antara lain untuk membuat patung, membangun museum, teater, dan panggung
pertunjukan. Seperti Taman Mini, proyek GWK juga mendapat protes dari aktivis termasuk beberapa
tokoh agama, terutama dalam konteks penempatan patung Wisnu di Selatan, mestinya di Utara
arah/lokasi yang dianggap suci. Protes lain adalah soal pembebasan dan harga tanah. Menurut laporan

3

Wawancara dengan Anak Agung Gde Rai (Denpasar, 5 Juni 2011).
Laporan keuangan BTDC 2010 (hlm 9), menyebutkan bahwa sampai 2010, baru Rp 6 milyar dari bantuan itu
dibayar kembali. BTDC memiliki saham 18% di Garuda Adi Matra.
4
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Bali Post, tampaknya sampai tahun 2010, masih ada urusan pembebasan tanah yang masih
bermasalah, sehingga gagasan Pemprov Bali hendak membeli GWK ditolak.5
Bukan protes itu benar yang membuat proses pembangunan proyek GWK terhambat tetapi
krisis moneter yang terjadi tahun 1997/1998 (Connor and Suasta, 1999). Walaupun pembangunannya
sangat lambat dan banyak hambatan, sebagai objek wisata, GWK sudah banyak dikunjungi turis.
Bahkan, GWK beberapa kali sudah dijadikan lokasi untuk pementasan musik dan event sosial lainnya
bahkan berskala internasional seperti peringatan setahun dan sepuluh tahun tragedi Bom Bali, Oktober
2012 lalu. Gagasan menjadikannya sebagai pusat pertukaran budaya tampaknya masih jauh dari
kenyataan.
Sejak tahun 2013, pembangunan GWK dilanjutkan kembali secara lebih meyakinkan dengan
target rampung secepatnya. Sampai tahun 2016, sudah rampung 80%.6 Meski proses pengerjaan
masih berlangsung, GWK sudah sejak lama banyak dikunjungi wisatawan, sebagai salah satu manmade tourist attraction di Bali.
Respon Umat terhadap Puja Mandala
Ketika awal-awal disosialisasikan, gagasan Puja Mandala mendapat sambutan positif dari
hampir semua perwakilan dan komunitas agama. Perwakilan empat kelompok agama yaitu Islam,
Kristen Katolik, Protestan, dan Budha menyambut positif, sedangkan perwakilan Hindu dan juga
pejabat pemerintah bersifat ragu-ragu, tetapi tidak melakukan penolakan atas proyek yang diprakarsai
pemerintah, sebuah inisiatif top down. Reaksi ragu-ragu yang mungkin bisa dianggap sebagai respon
spontan sindrom mayoritas ini akhirnya menerima gagasan pendirian Puja Mandala untuk mendukung
proyek kebangsaan.
Seorang perwakilan dari Katolik, Aloisius Winoto Doeria, dalam suatu wawancara, mengatakan
bahwa pemerintah memberikan mereka kesempatan untuk membangun tempat ibadah, mereka
menyambut dengan baik. Karena tidak mudah membangun gereja.7 Bagi hampir semua pemeluk
agama, mendirikan rumah ibadah tidaklah mudah, selain tanah sulit dan mahal, proses mendapatkan
izin dari pemerintah juga rumit. Dalam konteks inilah, bisa dimengerti antusiasme penerimaan dari
pemeluk agama akan gagasan pemerintah, apalagi ada ide mulia di balik gagasan ini yaitu hendak
memupuk kerukunan hidup beragama.
Untuk mempermulus gagasannya, Joop Ave memohon restu ke Presiden Suharto, seperti
eksplisit dari surat yang ditulisnya sebagai Dirjen pariwisata dalam sebuah surat kepada Gubernur
5

“Bali Belum Saatnya Beli GWK”
http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailberita&kid=32&id=38299 (Diakses 14 September
2012).
6
https://baliberkarya.com/index.php/read/2016/09/30/201609300011/Rampung-80-Gubernur-InginPenyelesaian-Patung-GWK-Lebih-Cepat.html Akses 6 Juli 2017.
7
Wawancara dengan Aloisius Winoto Doeria (Puja Mandala, 24 April 2011).
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Bali Ida Bagus Oka, tertanggal 24 Juni 1992. Kutipannya: Bapak Presiden mengatakan sangat
menghargai dan menyetujui ide tersebut dan memberi arahan agar pola tersebut juga diterapkan di
setiap kawasan pariwisata di seluruh Indonesia.8
Dengan membawa nama Presiden Suharto, Joop Ave menyarankan bahwa tidak seorang pun mesti
menolak proyek ini karena sudah mendapat restu dari Presiden. Namun, tidak ada alasan khusus
disampaikan mengapa rumah ibadah seperti yang rencannya dibangun di Nusa Dua dijadikan pola dan
dibangun di kawan pariwisata lain di Indonesia, tetapi kemungkinan besar gagasan itu dilandasi
keinginan Presiden Suharto untuk tampil sebagai penjaga Pancasila, yang menekankan kepercayaan
pada Tuhan yang Maha Esa dan pentingnya spirit „unity in diversity‟ (Bhineka Tunggal Ika), sebuah
konsep yang mengandung gagasan multikultur.
Joop Ave juga menulis dalam surat itu bahwa Presiden berpesan agar proyek ini dengan cepat
direalisasikan dan Yayasan Amalbakti Pancasila (salah satu yayasan milik Suharto dan keluarganya)
ingin memberikan bantuan untuk pembangunan masjid. Joop Ave kemudian minta kepada Gubernur
Bali untuk mengomunikasikan rencana ini kepada perwakilan setiap agama sehingga proyek bisa
direalisasikan secepatnya seperti diharapkan oleh Presiden.
Proses pembangunan dimulai dengan menetapkan BTDC selaku koordinator pembangunan Puja
Mandala. Yang ditunjuk sebagai Ketua koordinator adalah Tjok Ngurah Swastika, salah seorang
direktur BTDC. BTDC memiliki banyak lahan di kawasan Nusa Dua, dan dapat menyumbangkan 2,5
hektar untuk lokasi Puja Mandala. Tanah tersebut dibagi menjadi lima blok termasuk areal tempat
parkir untuk tiap-tiap rumah ibadah. Rumah ibadah Konghucu tidak dibangun di Puja Mandala karena
tahun 1994 ketika perencanaan dan proses pembangunan dilaksanakan, Konghucu sebagai agama
belum mendapat pengakuan dari pemerintah Indonesia.
Dalam sebuah pertemuan ditetapkan bahwa lokasi paling timur disepakati untuk pembangunan
pura, mengingat timur (dan utara) adalah orientasi suci dalam kepercayaan Hindu. Di ujung barat
disepakati membangun masjid disesuaikan dengan arah kiblat. Selain karena sesuai dengan konsep
kesucian masing-masing agama, penempatan pura dan masjid berjauhan juga memenuhi kriteria
kepercayaan lain yakni penggunaan daging tertentu untuk upacara Hindu yang haram bagi Islam.9
Tiga blok sisanya diperuntukkan tiga rumah ibadah lainnya. Semula ada ide mendekatkan
wihara dengan pura Hindu karena keduanya memiliki ajaran dan sejarah mirip, namun ada persoalan
karena kalau diterima berarti kedua gereja akan berdekatan dan akan menimbulkan kesan tidak
mendukung „pembauran‟.

8
9

Kutipan ini diambil dari arsip surat di BTDC (Nusa Dua, 22 September 2011).
Wawancara dengan H. Rochian, mantan Sekretaris MUI Bali.
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Akhirnya ditetapkan wihara di tengah, sebagai pemisah kedua gereja, sehingga jejeran rumah
ibadah itu dari timur ke barat menjadi seperti berikut: pura, gereja protestan, wihara, gereja katolik,
dan masjid. Untuk nama bisa dilihat dalam tabel 1, sedangkan ukuran luas dan kapasitas, lihat tabel 2.
Tabel 1 Nama Rumah Ibadah per Agama di Puja Mandala
Agama

Nama Rumah Ibadah

Hindu

Pura Jagatnatha

Protestant

Gereja Bukit Doa

Buda

Wihara Buddha Guna

Katolik

Gereja Bunda Maria Segala Bangsa

Islam

Masjid Agung Ibnu Batutah

Tabel 2 Luas, Rencana Anggaran, Awal Pembangunan
Nama

Tanah dalam Luas Bangunan Rencana
M2

Mulai Dibangun

Anggaran

Pura

2881

1800

1,2 milyar

15 Desember 1995

Gereja

2251

1519

1,4 milyar

Maret 1996

Wihara

2741

1375

1,4 milyar

8 Desember 1995 (?)

Gereja Katolik

2415

754

467 juta

10 November 1994

Masjid

2325

1450

1,6 milyar

2 Januari 1996

Protestant

Sumber: Laporan BTDC kemajuan rencana pembangunan Puja Mandala kepada Menteri Pariwisata
mengenai Puja Mandala (17 April 1997); Mariyah (2007:134), Diwyarthi (2008).
Seperti disebutkan di atas, mendirikan tempat ibadah di Indonesia tidaklah mudah. Ada
beberapa kasus kekerasan yang berkaitan dengan rumah ibadah yang berlarut-larut dan tidak bisa
diselesaikan, seperti penolakan pembangunan gereja di daerah Taman Yasmin Bogor dan gereja di
Bekasi (International Crisis Group, 2012). Kasus penghentian pembangunan masjid terjadi di Kota
Kupang (Wahid, 2012). Walaupun persyaratan dan izin sudah lengkap, penolakan pendirian rumahrumah ibadah tersebut datang dari kelompok mayoritas.
Pemerintah lewat Menteri Agama dan Mendagri mengeluarkan surat keputusan bersama 9/2006
dan 8/2006 untuk mengatur pendirian rumah ibadah, yang antara lain mengisyaratkan dukungan dari
minimum oleh 90 pemeluk ditandai dengan KTP yang disahkan oleh pemerintah setempat (Pasal 14;
ayat 2a) dan dukungan dari paling tidak 60 orang oleh penduduk setempat dari agama berbeda (Pasal
14, ayat 2b).
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Untuk mendapatkan dukungan ini tidak selalu mudah. Lebih sulit lagi, tiap-tiap pemerintah
daerah mengeluarkan ketentuan untuk melindungi kepentingan penduduk mayoritas. Di Bali,
misalnya, Peraturan Gubernur No 10/2006, meningkatkan dukungan menjadi 100 KTP, sehingga
lebih menyulitkan bagi pemeluk agama non-mayoritas di Bali untuk mendirikan rumah ibadah,
termasuk Islam (Suprapto, 2012:22, fn 5).
Ketika gagasan membangun Puja Mandala dicetuskan oleh pemerintah, kriteria dukungan umat
pemeluk tidak menjadi halangan karena ini adalah gagasan pemerintah dan rumah ibadah yang akan
dibangun adalah untuk masing-masing agama. Jika ketentuan umat pendukung ditegakkan,
kemungkinan rencana mendirikan Puja Mandala tidak bisa diwujudkan.
Tahun 1991/1992, ketika Puja Mandala dalam proses pembahasan pembangunan, data angka
yang ada menunjukkan bahwa pengikut Budha di daerah Nusa Dua sekitar 22 kepala keluarga (KK)
(Mariyah, 2007:145-146). Jumlah ini tentu saja kurang memenuhi syarat untuk mengajukan
permohonan mendirikan wihara. Hal yang sama juga berlaku untuk pemeluk Protestan, yang hanya
diketahui ada empat keluarga.10
Untuk Katolik, hanya ada sekitar tujuh keluarga; mereka datang dari Flores, Jawa, dan daerah
lain. Tahun 1992, jumlah mereka bertambah drastis menjadi 125 KK, beberapa datang dari Flores
selaku nelayan dan tidak memiliki status penduduk tetap di tempat mereka tinggal, yaitu di Tanjung
Benoa.11 Mereka yang merupakan penduduk tetap kebanyakan sebagai nelayan kurang memiliki
kekuatan finansial untuk membiayai pendirian tempat ibadah.12 Sebelum gereja Katolik dibangun di
Puja Mandala, kegiatan ibadah pemeluk Katolik dilaksanakan di sebuah bangunan di Mumbul, yang
sekaligus digunakan untuk stasiusn jenazah menjelang kremasi. Kebutuhan tempat ibadah mendesak,
dan ketika pemerintah memberikan tawaran, mereka menyambut dengan penuh semangat. 13
Sambutan perwakilan Hindu (di) Bali, yang merupakan penduduk mayoritas, agak berbeda.
Pihak Parisada Bali, diwakili sekretarisnya I Ketut Wiana, menyampaikan “Di Hindu tidak ada pura
didirikan oleh majelis, tidak ada pura milik parisada. Yang punya pura adalah umat”.14 Dalam
beberapa pertemuan yang dihadiri utusan Pemkab Badung, STP Nusa Dua, BTDC, Kecamatan Kuta,
dan dari unsur Desa Benoa, lokasi Puja Mandala, terungkap bahwa tidak ada kelompok yang mau
menjadi pendiri pura di Puja Mandala. Seperti Parisada, Pemkab Badung juga menolak dengan alasan
Jagatnatha yang hendak dibangun itu tidak cocok karena lokasinya di selatan, sementara itu Pemkab
10

Wawancara dengan Pendeta Eka Santosa (Denpasar, 5 Juni 2011).
Lihat „Paroki Maria Bunda Segala Bangsa Nusa Dua‟ http://keuskupandenpasar.org/nusadua/ (Akses 30
August 2012)
12
Wawancara dengan Fransiskus Asisi Djaya (Puja Mandala Nusa Dua, 24 April 2011)
13
Wawancara dengan Aloisius Winoto Doeria and Fransiskus Asisi Djaya (Puja Mandala Nusa Dua, 24 April
2011)
14
Di Hindu tidak ada pura didirikan oleh majelis, tidak ada pura milik parisada. Yang punya pura adalah
umat. Wawancara dengan I Ketut Wiana (Denpasar, 1 Juli 2011).
11
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Badung yang (akan) memiliki civic centre di Sempidi ada di utara dan (akan) membangun Jagatnatha
tersendiri.
Dalam oposisi biner, utara vs selatan, ulu vs teben, suci vs cemar, membuat pendirian pura
Jagatnatha di selatan bagi Pemkab Badung tidak tepat (Mariyah, 2007:139; Solo, 2010). Desa
adat/pakraman Benoa juga tidak tertarik menjadi pengemong pura karena mereka sudah memiliki
khayangan tiga. Warga Hindu yang tinggal di perumahan di kawasan Nusa Dua kebanyakan juga
sudah memiliki pura di kompleks perumahan masing-masing sehingga tawaran untuk kehadiran Pura
Jagatnatha tidak disambut dengan prioritas-antusias.
Akhirnya, karena pura harus dibangun sebagai bagian utuh dari Puja Mandala, tidak ada pilihan
lain, pura itu diserahkan kepada karyawan Hindu BTDC.15 Panitia pembangunan pura pun dibentuk,
diketuai oleh I Made Mandra, yang kemudian menjadi President Director BTDC periode 2001-2011,
dengan anggota kebanyakan karyawan BTDC. Panitia inilah yang mengawal pembangunan Pura
Jagatnatha dan selanjutnya menjadi pengempon pura tersebut sampai sekarang, didukung oleh
karyawan hotel dan mahasiswa STP Nusa Dua.
Proses Pembangunan
Proses pembangunan Puja Mandala dimulai Oktober 1994. Ketika itu, Joop Ave sudah menjadi
Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi (1993-1998). Keseluruhan proyek diharapkan rampung
1997. Namun, karena krisis moneter dan perbedaan kemampuan finansial masing-masing kelompok
komunitas agama, target rampung semua rumah ibadah sampai 1997 tidak tercapai. Kelompok
pertama yang membangun adalah Katolik, mulai 10 November 1994. Pembangunan gereja Katolik
dilakukan dengan cepat untuk memenuhi batas waktu yang ditargetkan BTDC. Karena keterbatasan
dana, Gereja Katolik Bunda Maria Segala Bangsa dibangun dengan sederhana.16 Pembangunan
wihara dan pura dimulai Desember 1995, masjid Januari 1996, dan gereja Protestan Maret 1996.
Tahun 1997/1998 terjadi krisis moneter dan harga-harga bahan bangunan meningkat tajam.
Dalam rangka meringankan beban, Joop Ave memberikan bantuan 2000 zak semen, yang
didistribusikan secara proporsional dengan rincian panitia pembangunan masjid mendapat 600 zak,
Protestant 400 zak, Katolik 300 zak, wihara 350 zak, dan pura 350 zak (Tjok Ngurah Swastika, 17
April 1997).

Dalam sebuah laporan, Tjok Ngurah Swastika selaku koordinataor pembangunan

memohon bantuan lain yaitu berupa 4000 lembar tripleks untuk panel. Walaupun jelas ditegaskan di
awal bahwa biaya pembanguan ditanggung komunitas agama masing-masing, namun pemerintah
tetap menunjukkan komitmen bantuan moral dan material.
Selain menyumbangkan bahan bangunan, Joop Ave juga aktif membantu umat dengan mencari
dana, seperti yang dilakukan untuk MUI Bali dalam pegumpulan dana yang dikaitkan dengan acara
15
16

Wawancara dengan Kepala Divisi Umum BTDC Nusa Dua, Ida Bagus Abdi (Nusa Dua, 22 September 2011).
Wawancara dengan Asisi Djaya.
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berbuka puasa bersama di Jakarta.17 Dari kegiatan yang dihadiri pimpinan MUI Bali, Habib Adnan,
terkumpul dana sekitar Rp. 618 juta. Dana ini digunakan untuk membangun bagian dasar masjid.
Bagian atasnya dibangun dengan dana dari Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila, dengan kontribusi
dana sekitar Rp. 247 juta. 18
Menariknya, komite Seleksi Tilwalatil Quran National di Bali tahun 1998 dapat sisa dana Rp
180 juta, yang disumbangkan kepada lima proyek rumah ibadah, 80 juta untuk masjid, sisanya 100
juta disumbangkan kepada empat rumah ibadah lainnya. Sumbangan ini merupakan ekspresi positif
dalam membangunan kebersamaan, hidup berdampingan, untuk kerukunan.
Sampai akhir 1997, rampunglah tiga rumah ibadah, dan tepat 20 Desember 1997, Puja Mandala
diresmikan oleh Menteri Agama Tarmizi Taher didampingi Menteri Pariwisata Joop Ave, dan
Gubernur Bali Ida Bagus Oka, dan kepala kanwil agama Provinsi Bali, Bupati Badung, dan pimpinan
kelompok agama. Penyelesaian pura dan wihara masih jauh dari tahun 1997.
Sama dengan yang dilakukan untuk Islam, Joop Ave juga membantu panitia pembangunan pura
untuk menggali dana. Fundraising dilaksanakan di Jakarta, dengan mengetuk hati kaum pengusaha
dan profesional Bali dan non-Bali di Jakarta. Usaha ini berhasil mengumpulkan dana Rp
378.750.000,00.19 Ditambah dengan dari sumber lain, maka total dana yang disumbangka kepada
panitia pura adalah sekitar Rp 663 juta.20 Dengan dana ini, proyek pembangunan pura bisa terlaksana
sebagaimana mestinya.
Pada saat konstruksi, padmasana sempat jebol mungkin akibat struktur tanah yang tidak kuat,
lalu diangkat kembali. Proses ini ikut menambah kelambatan perampungan pura. Pura Jagatnatha
akhirnya rampung 30 Desember 2004. Dalam peresmian, sebuah prasasti yang ditandatangani oleh
Gubernur Bali Dewa Beratha ditempel di tembok. Secara fisik, pura ini indah sekali, terbagi dalam
tiga area: utama mandala, madya mandala, dan nista mandala. Ketua panitia pembangunan pura, I
Made Mandra yang saat itu menjadi Dirut BTDC, menyampaikan bahwa biaya yang dihabiskan
adalah Rp 1 milyar, sedikit di bawah anggaran yang dirancang Rp 1,2 milyar.21

17

Wawancara dengan H. Roichan, mantan sekretaris MUI Bali (Denpasar, 6 Oktober 2011 and 21 Februari
2012).
18
Yayasan ini memiliki program membangun 999 masjid di seluruh Indonesia, dan masjid di Puja Mandala
dianggap salah satu proyek itu. Untuk info lebih lanjut mengenai Yayasan Amalbakti Muslim Pancasila, lihat
http://www.yamp.or.id/viewnews.php?id=74 Dalam HUT ke-25 dinyatakan bahwa yayasan ini sudah
membangun 960 masjid (Akses 25 Februari 2012).
19
Di antara penyumbang adalah Ida Bagus Sujana (mantan Menteri Pertambangan dan Energi), pengusaha I
Gde Darmawan, dan Abu Rizal Bakrie (dikenal sebagai pemilik Bali Nirwana Resort di Tanah Lot). Sumber:
arsip di BTDC.
20
Data diperoleh dari arsip di BTDC, 9 Juni 2011.
21
See “Lama Terkatung-katung, Pura Jagatnatha Nusa Dua Di-''pelaspas'' “, Bali Post, 31 August 2004.
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Dari Peribadatan hingga Menjaga Kerukunan
Kehadiran Puja Mandala sebagai sarana bagi umat untuk melaksanakan ibadah agamanya telah
berhasil

memenuhi

cita-cita

pembanguannya.

Masyaraat

pemeluk

menjadikannya

tempat

sembahyang. Hotel-hotel di Nusa Dua menginformasikan bahwa fasilitas tempat ibadah tersedia tidak
jauh dari lokasi hotel. Jika tamu memerlukan, mereka bisa datang ke Puja Mandala. Warga yang
bekerja dan tinggal di sekitar Nusa Dua bisa melakukan peribadatan dengan gampang karena tidak
harus terburu-buru karena lokasi dekat (Mariyah, 2007:141). Gereja, masjid, wihara, dan pura sudah
menjadi tempat persembahyangan bagi umat. Pura Jagatnatah lebih sering sepi karena odalan besar
jatuh setahun sekali, alasan lain karena warga sekitar tidak menjadi pengempon pura. Saat odalan,
karyawan hotel dan BTDC serta civitas akademika STP yang datang bersembahyang. Hari-hari biasa,
hanya beberapa orang datang untuk bersembahyang.
Selain menunjukkan fungsinya sebagai tempat peribadatan, Puja Mandala juga mencerminkan
dinamika kerukunan hidup berdampingan umat berbeda etnik dan agama. Pada saat bersamaan, Puja
Mandala juga menantang umat untuk tetap menunjukkan komitmennya untuk menjaga keharmonisan,
sebab sekali terjadi gesekan di sana, maka arti kerukunan yang disimbolkan seketika gugur. Dalam
hidup berdampingan, gesekan sangat rentan dan mudah terjadi, oleh karena itu komitmen tiada henti
merupakan keharusan untuk selalu dipupuk.
Sejauh ini, kerukunan tercipta lewat kerja sama yang baik antara pimpinan dan umat yang
bersembahyang di sana. Mereka tidak saja saling menghormati tetapi juga saling bantu untuk
mewujudkan keharmonisan yang diidamkan bersama. Warga saling bantu dalam pengamanan
kegiatan peribadatan. Dalam perayaan paskah umat Kristen, pecalang dari warga Hindu menjaga
keamanan, seperti bisa dilihat pada April 2012. Keamanan juga dibantu oleh petugas kemanan
masjid.22 Ketika Jumat‟an, saat Muslim melakukan salat, urusan parkir ikut ditangani oleh umat
Kristen.
Komunikasi dekat antara pimpinan rumah ibadah di Puja Mandala merupakan kunci penting
kehidupan kerukunan. Untuk mewujudkan keinginan hidup rukun berdampingan, pimpinan umat
beragama di sana membentuk Paguyuban Kerukunan Antar Umat Beragama (PKAUB), 18 Februari
2010, dipimpin oleh I Wayan Solo, Lurah Benoa. Menurut Solo, yang menulis thesis master untuk
program pascasarjana Universitas Hindu Indonesia (Unhi) tentang Puja Mandala, melalui PKAUB
berbagai tantangan, ancaman pada keamanan, dan keberlanjutan hidup harmoni umat berbeda agama
akan dievaluasi dan dicarikan solusi bersama sehingga cita-cita mendirikan Puja Mandala sebagai
simbol harmoni bisa direalisasikan (Solo, 2008:136).

22

“"Pecalang" dan takmir masjid bantu amankan paskah”, Antara, 3 April 2012,
http://www.antaranews.com/berita/1333425150/pecalang-dan-takmir-masjid-bantu-amankan-paskah ! ( Diakses
29 Agustus 2012).

39

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN MUTAKHIR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN KEBHINEKATUNGGALIKAAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Menurut Solo, pertemuan anggota paguyuban perwakilan umat digelar tidak tentu, tergantung
situasi dan kondisi. Kadang dua bulan sekali, kadang tiga bulan sekali. Pertemuan dilakukan di
warung padang sambil minum teh dan kopi. Kadang juga di dalam tempat ibadah secara bergantian.
Namun, saat ada peristiwa gesekan antarumat beragama, meski gesekan itu terjadi di luar Bali atau
luar negeri, paguyuban langsung merapatkan barisan. Paguyuban berusaha agar konflik tersebut tidak
terjadi di Benoa dan sekitarnya. Mewakili anggota paguyuban lainnya, Solo menyampaikan bahwa
mereka semua berkomitmen untuk menjaga persatuan dan kerukunan.23
Belajar Toleransi dari Bali
Dewasa ini, pemeluk agama merasakan sekali arti dan indahnya hidup bersama dalam
kerukunan dengan adanya Puja Mandala. Hal ini bisa diketahui dari apa yang mereka sampaikan
secara terbuka di media massa. Ketua Takmir Masjid Agung Ibnu Batutah Puja Mandala, H. Soleh
Wahid mengatakan, sebagai sesama umat beragama, betapa bangga bila dikaruniai oleh Tuhan, dapat
hidup bersama, berdampingan di Puja Mandala ini.24 Selanjutnya H. Soleh Wahid mengatakan:

Sebuah karunia yang ternyata tidak Tuhan berikan kepada bangsa lain. Kami menikmati
indahnya hidup bersama dalam kerukunan.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Sidang Majelis Gereja Protestan Puja Mandala, I Gede Eka
Santosa. Dia mengatakan bahwa berjejernya kelima tempat ibadah di Puja Mandala memberikan
keyakinan bahwa meski berbeda tetapi tetap mendukung penguatan kebersamaan, hidup bertoleransi.
Pendeta I Gede Eka Santosa lebih jauh mengatakan:
Kami hidup saling berdampingan. Betapa banyak orang yang menyaksikan kita dalam
kebersamaan ini. Saat ke luar dari masing-masing tempat ibadah bertemu di tempat parkir,
kami saling sapa.

Selain itu, Eka Santosa juga menjelaskan bahwa telah dibentuk paguyuban umat beragama Puja
Mandala untuk merekatkan tali persaudaraan. Lembaga inilah yang menjadi forum untuk membahas
berbagai hal untuk memperkuat kerukunan atau mengantisipasi berbagai ancaman serta mencarikan
solusinya dengan menempatkan harmoni di atas segalanya.
Kesan kerukunan dan toleransi yang tercipta di kalangan umat di Puja Mandala juga
disampaikan oleh Pastor Paroki Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa (MBSB), Pastor Evensius
Dewantoro. Katanya:

23

Wawancara Sandijaya Maulana dengan Wayan Solo, 16 Juli 2017.
Semua
kutipan
respon
ini
diambil
dari
media
on
line
http://beritadewata.com/Sosial_Politik/Sosial/Gereja_Katolik_MBSB_Diresmikan.html
24
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Hampir setiap hari umat dari ke-5 agama di Indonesia ini bertemu usai perayaan. Mereka
bersalaman di halaman depan, saling senyum, saling menolong di antara mereka. Kami
menggelar nonton bareng. Makanya marilah kita belajar toleransi dari Bali, dari Puja
Mandala.
Ungkapan „mari belajar toleransi dari Bali, dari Puja Mandala‟ merupakan ajakan yang sangat
simpati, dan kiranya tidak berlebih-lebihan karena Puja Mandala telah memberikan bukti, dan
tampaknya terus berusaha menjaga komitmen untuk hidup rukun dengan menghargai perbedaan,
dengan menjunjung spirirt kebhinekaan.

C. SIMPULAN
Sejak diresmikan pertama tahun 1997, Puja Mandala kini sudah berusia 20 tahun, berarti,
selama dua dekade Puja Mandala sudah menjadi simbol kerukunan hidup umat beragama di Bali.
Tiap-tiap umat dari berbagai agama telah menggunakan tempat itu untuk memenuhi kebutuhan
persembahyangan mereka dan bersama-sama mereka menjaga kerukunan dan perdamaian. Ke depan,
Puja Mandala memegang misi mulia untuk terus memupuk dan menjamin spirit hidup berdampingan,
memegang teguh falsafah Bhinneka Tunggal Ika, atau spirit multikutural. Ini merupakan tantangan
karena sekali saja terjadi sesuatu yang (katakanlah dapat) mencederai kerukunan hidup beragama di
sekitar Puja Mandala, ikon yang sempat dibangga-banggakan tersebut akan sia-sia.
Selain sebagai simbol membangun keindonesiaan yang harmonis dengan menghormati
perbedaan, dengan menjunjung spirit kebhinekatunggalikaan, Puja Mandala juga menjadi daya tarik
wisata yang memikat. Tempat ini kian ramai dikunjungi wisatawan asing dan domestik, baik yang
berkunjung saja maupun yang sekaligus melakukan aktivitas keagamaan. Gagasan di balik
pembangunan Puja Mandala sejauh ini sudah tercapai. Walaupun sambutan warga Hindu tidak
seantusias yang mungkin pernah dibayangkan, kehadiran Pura Jagatnatha di Puja Mandala dan
partisipasi masyarakat sekitarnya seperti pecalang untuk ikut menjaga ketertiban dan kerukunan
dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial di Puja Mandala adalah bukti nyata dukungan untuk
tercapainya cita-cita pendirian Puja Mandala.
Jika kehadiran Puja Mandala untuk membangunan kerukunan hidup bersama dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika dianggap penting, sepantasnyalah Puja Mandala dijadikan model di Indonesia,
sepantasnyalah pendirian kompleks tempat ibadah seperti Puja Mandala dibangun di berbagai daerah
di Indonesia. Selain meniru model Puja Mandala, juga bisa ditiru model Taman Mini. Di daerah Bukit
Kasih, Minahasa, ada dibangun rumah ibadah berbagai agama dalam satu areal. Dari foto-foto yang
ada, lokasi Bukit Kasih tampak indah, dan mulai menjadi daya tarik wisata. Daerah ini selain dikenal
dengan keindahan alam, juga dengan sebutan keindahan toleransi.
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Pernah pasangan calon walikota dan wakil walikota Batam untuk periode 2011-2016,
menjadikan tema dalam kampanye ihwal pembangunan rumah ibadah dalam satu kompleks. Pasangan
calon walikota itu Amir Hakim Siregar dan Syamsul Bahrum berjanji menyediakan lahan satu hektar
untuk pembangunan rumah ibadah untuk enam agama.25 Tampaknya calon ini gagal dalam pilkada
sehingga gagasan itu tidak terdengar lagi.
Bali sudah memberikan contoh, tinggal minat daerah lain di Indonesia meneladani model
pembangunan kerukunan antarumat berbeda latar belakang agama dan etnik sesuai dengan kondisi
daerah masing-masing. Model pendirian rumah ibadah dalam satu halaman mungkin juga bisa
mencegah terjadinya konflik penolakan pendirian tempat ibadah seperti terjadi di beberapa daerah di
Indonesia dewasa ini. Mudah-mudahan Puja Mandala terus dapat menjadi inspirasi toleransi dari Bali
sebagai salah satu bentuk penghayatan dan pengamalan spirit kebhinekatunggalikaan dalam menjaga
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang senantiasa dalam cobaan isu dan fenomena
SARA yang sangat sensitif.***
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ABSTRAK
"KAJIAN MUTAKHIR FILOLOGI DAERAH: WĚDANA RĚNGGAN TENTANG PANEMBAHAN
SENAPATI DALAM BABAD MATAWIS DAN SESTRADISUHUL"
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui fungsi dan keterkaitan teks dengan rěnggan-nya. Secara khusus
dipilih teks tentang Panembahan Senapati dalam naskah Babad Matawis dan Sestradisuhul, dengan
pertimbangan bahwa Panembahan Senapati adalah pendiri Kerajaan Mataram Islam, leluhur dinasti Pakualaman
dan para raja di Jawa. Naskah skriptorium Pakualaman periode Paku Alam II (1830-1858) berhuruf dan
berbahasa Jawa tersebut dilengkapi dengan banyak gambar yang sarat makna. Oleh sebab itu untuk mengkajinya
dibutuhkan pendekatan kodikologi, filologi, dan hermeneutika. Dengan menelaah isi teks dan wědana rěnggan
tentang Panembahan Senapati diketahui keterjalinan antarteks dan fungsi rěnggan-nya, yg dimungkinkan
bermanfaat untuk pendidikan karakter bagi generasi muda masa kini.
Kata kunci: Panembahan Senapati, teks, fungsi wědana rěnggan.

ABSTRACT
"RECENT RESEARCH INTO REGIONAL PHILOLOGY: WĚDANA RĚNGGAN
REGARDING PANEMBAHAN SENAPATI IN BABAD MATAWIS AND SESTRADISUHUL"
This research is intended to identify the function of wědana rěnggan--ornamental frames--and its connection
with text. Specifically discussed here are texts regarding Panembahan Senapati found within the
manuscripts Babad Matawis and Sestradisuhul. Focus was given to Senapati owing to his status as the founder
of the Mataram Sultanate and thus ancestor of the Pakualaman dynasty and all sultans of Java.
The manuscripts produced by the Pakualaman scriptorium under Paku Alam II (1830-1858) are written in the
Javanese language using the Javanese script. They include numerous illustrations that are replete with meaning.
As such, research into the wědana rěnggan requires a combination of codicological, philological, and
hermeunetic approaches. Research into the textual contents and wědana rěnggan regarding Panembahan
Senapati indicates intertextual connections and functions that may be beneficially used for character education.
Keywords: Panembahan Senapati, text, function of wědana rěnggan.

A.

PENDAHULUAN
Topik “Kajian Mutakhir Filologi Daerah” yang disodorkan kepada saya oleh panitia untuk

dijadikan bahan pembicaraan pada acara Seminar Nasional Kajian Mutakhir Bahasa, Sastra, dan
Budaya Daerah untuk Membangun Kebhinekatunggalikaan NKRI ini mengundang pertanyaan
sehubungan dengan definisi istilah “Kemutakhiran” dan Filologi Daerah”. Apabila kemutakhiran
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diartikan terbaru/modern, dan Filologi Daerah dipahami sebagai ilmu yang berhubungan dengan studi
teks yang beraksara dan berbahasa daerah, maka Kajian Mutakhir Filologi Daerah dapat dimaknai
sebagai kajian terbaru atas teks yang ditulis menggunakan huruf dan bahasa daerah. Meski demikian,
topik inipun dapat dimaksudkan sebagai kajian terhadap teks beraksara dan berbahasa daerah dengan
menggunakan pendekatan filologi modern.
Disebutkan oleh Sangidu (2005) bahwa filologi yang dikenal sampai sekarang adalah filologi
tradisional dan filologi modern (Sangidu 2005: 77). Filologi tradisional menitikberatkan penelitian
pada bacaan yang berbeda (varian) dan bacaan yang rusak (korup) yang dipandang sebagai suatu
kesalahan. Sedangkan filologi modern memandang bahwa varian dan korup itu merupakan suatu
kreativitas penyalinnya (Baroroh Baried 1994: 5, Sangidu 2005: 77 – 78). Hans Robert Jauss pelopor
filologi modern memperbarui teori filologi sebelumnya yang hanya melihat kesejarahan teks. Jauss
memperhatikan aspek hermeneutik atas suatu karya melalui proses pemahaman dan penafsirran,
seperti yang diterangkan pada tujuh pemikirannya yang antara lain tentang bagaimana teks itu
selayaknya dipahami sesuai dengan maksud dan dimensi waktunya. Hal ini dapat dijawab dengan
baik jika teks itu dipertimbangkan dengan latar belakang karya yang bersangkutan, yang diharapkan
oleh pengarangnya agar dipahami oleh pembaca, baik secara eksplisit maupun implisit (Jabrobim, ed.
1994: 166 – 171). Penelitian Saktimulya (2016) membuktikan bahwa melalui pendekatan filologi
modern diperoleh informasi sehubungan dengan keberadaan skriptorium, pernaskahan dan teks yang
dihasilkannya sampai pada fungsi naskah-naskah itu pada zamannya. Untuk itulah pada kesempatan
ini akan dipaparkan wědana rěnggan dan teks tentang Panembahan Senapati pendiri kerjaan Mataram
Islam yang ditulis dalam naskah Babad Matawis dan Sestradisuhul.
Sebagian besar naskah skriptorium Pakualaman pada masa Paku Alam II memuat pendidikan
karakter yang diberikan oleh Paku Alam II sebagai penguasa tertinggi di Kadipaten Pakualaman.
Materi pembelajaran tidak hanya disampaikan melalui teks berupa tulisan tetapi juga teks berupa
gambar yang dalam estetika Pakualaman disebut rěrěnggan, wědana rěnggan, dan wědana gapura
rěnggan. Pertanyaan yang muncul atas fenomena ini adalah (1) Apakah antara gambar dan teksnya
selalu berkaitan?; dan (2) Mengapa naskah-naskah Pakualaman yang sebagian besar beriluminasi itu
dijadikan sarana menyampaikan pendidikan karakter? Untuk menjawab pertanyaan tersebut
dibutuhkan pendekatan kodikologi, filologi, dan hermeneutika. Kodikologi untuk mengidentifikasi
pernaskahannya; filologi dibutuhkan untuk menelaah teks dalam rangka melihat relevansi ajaran Paku
Alam II; sedangkan yang berkenaan dengan hermeneutika adalah fungsi dan cara membaca iluminasi
pada naskah untuk dapat diambil maknanya (Saktimulya 2016: 14).

B.

PEMBAHASAN
Sesuai dengan tujuan filologi, antara lain mengungkapkan produk masa

peninggalan
masyarakat

tulisan,

serta

menunjukkan fungsi

peninggalan

lampau melalui
tulisan

itu pada

penerimanya, baik pada masa lampau maupun pada masa kini (Baroroh-
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Baried 1994: 7), serta tujuan kodikologi antara lain memperkirakan tarikh penyalinan/penulisan
naskah

dan

nama

secara

lengkap,

penulisnya

pada naskah yang tidak mencantumkan data penulisan

maka jelaslah bahwa dalam penelitian filologi, dibutuhkan pendekatan

kodikologi. Sebaliknya, pada pelacakan tentang makna iluminasi yang merupakan salah
satu tujuan kerja kodikologi, dibutuhkan pendekatan filologi yakni membaca teks yang dilekati
oleh iluminasi tersebut. Demikian pula ketika hendak mengetahui data tentang personal yang
terlibat dalam penciptaan naskah pun membutuhkan pendekatan filologi. Oleh sebab itu, antara
filologi dengan kodikologi memiliki keterjalinan yang saling melengkapi (Saktimulya 2016: 25).
Untuk mewujudkan tujuan penelitian ini yakni memaparkan fungsi dan keterkaitan teks dengan
rěnggan-nya, penyajian pembahasan terdiri atas (A) Mengungkap naskah, dan (B) Mengurai makna,
sebagai berikut.

A.

Mangungkap Naskah
Sehubungan dengan aspek fisik naskah, kerja filologi banyak berkaitan dengan kodikologi.

Membicarakan teks tanpa memberi keterangan pernaskahannya sama dengan menceritakan kisah dari
negeri antah berantah dan entah kapan peristiwanya. Oleh sebab itu berikut ini dipaparkan naskahnaskah yang dimanfaatkan dalam pembahasan tentang Panembahan Senapati, yakni naskah Babad
Matawis saha Candranata, Sestradisuhul, dan Babar Balupyan, berdasarkan hasil pendiskripsian
Saktimulya (2016: 129 – 134; 105 – 108; 123 – 126), sebagai berikut.

1.

Babad Matawis saha Candra Nata
Naskah berjudul Babad Matawis saha Candra Nata koleksi perpustakaan Pura Pakualaman

Yogyakarta bernomor koleksi 0105/PP/73 (Bb.24) ini berukuran 20,5 x 31,5 cm, dengan jumlah
keseluruhan halaman sebanyak 788 halaman. Kertas yang digunakan adalah kertas Eropa dengan cap
kertas bergambar singa bermahkota membawa pedang menghadap ke samping, bersama dengan
seseorang membawa tongkat berujung topi. Kedua gambar berada di dalam pagar melingkar dan di
bagian atas terdapat tulisan PROPATRIA. Counter mark kertas: GIB.
Teks naskah berbahasa Jawa dengan ragam krama dan ngoko. Aksara yang dipakai adalah
aksara Jawa, dan tinta yang digunakan untuk menulis teks berwarna hitam. Untuk iluminasi naskah
dipilih warna merah, coklat, abu-abu, hitam, dan prada emas. Nama pemrakarsa disebutkan di bagian
akhir teks, yakni Paku Alam II. Nama juru tulis dan pelukis naskah tidak disebutkan, hanya saat awal
penulisan dan tempat penulisan yang tertera di dalam teks, yaitu Sabtu, 25 Syawal, tahun Je, 1742,
wuku Wugu, pukul 12 (= 1 Oktober 1915), di kantor Suryaningratan. Teks ditulis dalam bentuk
tembang macapat (Asmaradana, Dhandhanggula, Durma, Kinanthi, Megatruh, Pangkur, Pocung,
Sinom) dan sekar tengahan: Girisa. Terdapat 55 gambar wědana.
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Ringkasan isi teks Babad Matawis saha Candra Nata:
Babad ini berisi cerita tentang Panembahan Senapati raja Mataram. Teks diawali dengan cerita
tentang pemberian hutan Mentaok dari Sultan

Hadiwijaya, raja Pajang, kepada Ki Ageng

Pemanahan. Kemudian, Ki Ageng Pemanahan mendirikan pemukiman di tempat itu dan lambat laun
Mentaok berkembang menjadi Mataram. Setelah Ki Ageng Pemanahan meninggal, Danang
Sutawijaya menggantikan Ki Ageng dan diberi sebutan Panembahan Senapati, senapati tidak bersedia
tunduk pada kekuasaan Pajang, akibatnya terjadi peperangan antara Pajang dengan Mataram.
Peperangan tersebut dimenangkan oleh Mataram
di bawah Panembahan Senapati, bahkan kemudian Senapati berhasil meluaskan wilayah Mataram
sehingga menambah kejayaannya.
Kutipan bait awal dan akhir teks Babad Matawis saha Candra Nata:
Bait awal teks Babad Matawis saha Candra Nata
(h. 2): [“Punika Wĕdana Rĕnggan Purwa Tajuning Winata”]
Sarah madu duk srat denwiwiti, ing dintĕn Sĕptu ulane Sawal nuju sĕlawe tanggale, Ěje angkanin
taun, kang punika angka warnining, 1742, lampahing (h. 3) eka dasa, wukonipun Wugu, lonceng
pinukul kalih wlas, pan sinurat neng gĕdhong gupiteng rĕsmi, kantor Suryaningratan.
Dene sĕngkalane Sĕmbah Nadi, Pandhita Ratu limpad sonyata, tranging pujyayua (h. 5) narje,
sedonardi ruming rum, dening budi tĕbih ing pinging, rising pinujya-pujya, rĕnggeng ciptanipun,
angaptya walgiteng sĕstra, ngrĕngkaningrat kawĕngku khalam mijil ing, ku pangrĕsmaning jagat.
Kilang rawa ri panjinging tang sih, pangestu kara murdyeng kakung rat, malarjeng rat barĕkahe,
ring kang sinuwun suwun, nugraheng Ywang kodhratollahi, jrĕnih kĕlawan ĕsa, Alip adĕgipun, saklir
ingkang kasamadan, sangking ĕdat apngal ngandika khun dadi, jalaran alarjana
Atur pangrĕngga sěstra pamuji, sumĕmbah sumĕngka lawan khurmat, apuntĕn dalĕm ywan mĕne,
dhatĕng kahbah lĕluhur, tindak dalĕm Kangjĕng pra swargi, sutapa mangun laga, jayeng rat
winarung, mugyarjayang katrahana, barkah dalĕm prawira swarjana rĕsmi, sudigbya jayeng rana.
Risang ngrĕnggani kridaning jurit, kadi tindake Bagendha Khamjah, pandhita jayeng palugon,
jumĕnĕng asongsong hru, ngantarani bumi samya jrih, murdigbyeng jayengraja, dadya panjang
kidung, agu (h. 6) l-agul jayacapa, ing Mataram anteroning pundi-pundi, gul-agul tanah Jawa.
Sintĕn kang murwani ing Matawis, ingkang sinuwun Jĕng Senapatya, praba prabuning keprabon,
kyati taruka junun, pantĕs bapa babuning bumi, tan pĕgat brangtanira, ring kang Maha-luhur,
suwisthaning sru pratignya, paribawa saksolah tingkah ngong iki, kinarsakna ing Alah.

Terjemahannya:
Sarah madu (= tembang Dhandhanggula), penulisan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 25 Syawal,
tahun Je 1742, wuku Wugu, pukul 12.00. (Teks) ditulis di gedung resmi kantor Suryaningratan.
Adapun sengkalan-nya Sěmbah Nadi Pandhita Ratu. (Ia raja yang) sungguh pandai, selalu
mendoakan dengan tulus demi keselamatan dan kesejahteraan. Segala perbuatan baik, budinya jauh
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dari kebodohan, maka hasil olah ciptanya selalu dipuji. Pemikirannya terpusat pada untaian tentang
sestra, (oleh sebab itu) keadaan negara yang tidak tenteram dituangkan di dalam tulisan dan ini
merupakan penggambaran dunia.
Menjadi manis berkat terlebur rasa kasih. Doa permohonan sang pemimpin, mengharap agar selamatsejahtera di dunia, memperoleh berkah dan anugerah Tuhan Yang Mahaesa lagi Mahasuci. Segala
yang dikabulkan (bersumber) dari Tuhan, (apabila Tuhan) bersabda kun, (maka) jadilah. Itu sebabnya
ada kebaikan dan keburukan.
Doa harapan penulis sestra terwujud dalam sembah puji dengan hormat, serta permohonan maaf
kepada para leluhur, bahwa akan ditulis (tentang) sikap laku almarhum para Kanjeng sebagai pandita
yang berjaya di medan laga. Semoga kebaikan dan kejayaan terwariskan, menjadi berkah akan
kepandaian dan keunggulan di medan perang.
Ia yang menguasai olah keprajuritan, seperti tindakan Bagenda Khamjah. Seorang pandita yang
unggul di medan perang, yang bertahta dengan berpayung panah, menandakan bahwa seluruh dunia
takut (padanya). (Ia) unggul di antara para raja. Apabila sebagai pimpinan perang yang unggul ini
dikidungkan, akan menjadi panjang. (Ia) dipercaya seantero tanah Jawa.
Siapa pendiri Mataram? (Yang mendirikan Mataram) yaitu Sinuwun Kanjeng Senapati (sebagai)
cahaya kerajaan yang membuat aman dan tentram. (Ia) pantas sebagai cikal-bakal bumi (Mataram).
(Ia) tak pernah berhenti merindu Sang Maha Luhur. Semoga segala perbuatan hamba ini mendapat
restu dari Allah.

Bait akhir teks Babad Matawis saha Candra Nata
(h. 753)
Saya tĕbih mĕnggah ing kuncaranira, gati tata atiti, guyub warga kadang, dennya apitĕpangan, wus
tan ana simpĕn galih, sakurutira, nahĕn punika nĕnggih.
Mung kang dadosakĕn kayungyuning karsa, dalĕm Pangran Dipati, Paku Alam ingkang, kaping
kalih sahantya, dennya ngrĕngga amuryani, ing surat baba- (h. 754) d, babad dalĕm Matawis.
Lampahane kang Sinuwun Senapatya, purweng duk kala mĕksih, Radyan Bagus nama, pinundhut
putra

marang,

ing

Sultan

Pajang ingalih,

-akĕn

namanya,

nĕnggih Raden

Ngabehi.

Rinarĕnggengkara Sang Sutawijaya, dumugenipun nĕnggih, sakjumĕnĕngira, Sinuwun Senapatya,
Ngalaga Prabu Matawis, kasubyeng ing rat, gĕntos sĕkar ing ngarsi.

Terjemahannya:
Kemashurannya semakin luas karena tata aturan ditaati dan antarwarga rukun. Dalam bergaul sudah
tidak ada yang disimpan di dalam hati, (semua pekerjaan) dilakukan secara runtut. Demikian itulah
yang menjadi penyebab kuatnya tekad Pangeran Adipati Paku Alam II untuk memulai penulisan
Babad Matawis (yaitu) kisah tentang Sinuwun Senapati (yang memuat cerita) pada saat (ia) masih
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bernama Raden Bagus, diangkat putra oleh Sultan Pajang, (lalu) diganti namanya menjadi Raden
Ngabehi. Sutawijaya, hingga pada akhirnya bertahta dengan gelar Sinuwun Senapati Ngalaga raja
Mataram yang terkenal di dunia. Selanjutnya
berganti tembang.
Dari informasi pada bagian awal dan akhir teks diketahui bahwa awal penulisan naskah adalah
1 Oktober 1814, ditulis di gedhong Suryaningratan. Meskipun nama juru tulis tidak disebutkan,
namun ia menyantumkan nama pemrakarsa penulisan naskah yakni Paku Alam II. Sang raja (Paku
Alam II) yang selalu mengindahkan sestra berharap agar kisah kejayaan Sutawijaya yang kemudian
menjadi raja Mataram berjuluk Sinuwun Senapati itu akan menjadi sumber inspirasi dalam
melaksanakan amanah sebagai seorang pemimpin.
Melalui data tersebut dapat disimpulkan bahwa teks tentang Panembahan Senapati ini
merupakan salinan atas naskah yang ditulis pada tahun 1814. Teks disalin atas prakarsa Paku Alam II
(bertahta 1830–1858) tanpa menyebut saat penyalinannya. Dimungkinkan naskah ini ditulis pada
tahun-tahun awal Paku Alam II bertahta, sekitar tahun 1830-an, di saat keadaan negara tidak tenteram
(pasca perang Jawa, masih banyak terjadi kerusuhan, perampokan di wilayah Yogyakarta). Hal ini
ditunjukkan dengan kalimat apengkaningrat kawengku khalam mijil iku pangrěsmaning jagat
„keadaan negara yang tidak tenteram dituangkan di dalam tulisan, dan ini merupakan penggambaran
dunia‟. Dengan menyalin kembali teks Babad Matawis saha Candra Nata ini diharapkan bahwa
Paku Alam II akan mewarisi kejayaan Panembahan Senapati, serta bercermin pada riwayat para raja
terdahulu, seperti yang tertuang dalam teks Candra Nata.

2.

Sestradisuhul
Naskah berjudul Sestradisuhul koleksi perpustakaan Pura Pakualaman Yogyakarta bernomor

koleksi 0008/PP/73 (Pi.36) ini terdiri atas 516 halaman, berukuran 24 x 32 cm. Kertas yang digunakan
adalah kertas Eropa dengan cap kertas bergambar Singa bermahkota membawa pedang menghadap
ke kiri. Singa tersebut bertumpu pada tulisan HONIG dan J.H.&Z.
Teks naskah berbahasa Jawa dengan ragam krama dan ngoko. Aksara yang digunakan adalah
aksara Jawa, ditulis dengan tinta berwarna hitam. Terdapat 87 pasang wědana rěnggan dengan
menggunakan warna merah, merah jambu, hijau, biru, kuning, prada emas, oranye, coklat, ungu, dan
hitam. Di setiap pergantian bait dan pupuh tembang selalu diberi gambar penanda bait/pupuh dengan
konsisten sesuai dengan jenis tembangnya. Teks ditulis dengan tembang macapat (Asmaradana,
Dhandhanggula, Durma, Megatruh, Mijil, Pangkur, dan Sinom). Naskah dicipta atas prakarsa Paku
Alam II sekaligus sebagai pembuat garis besar isi teks. Petugas penulis naskah adalah Jayengminarsa,
dan sebagai juru baca yaitu Harjawinata, serta Jayadin sebagai juru lukis naskah. Akhir penulisan
teks pada hari Sabtu Pon, 11 Sakban, 1775, wuku Gumbreg, tahun Dal (= 24 Juli 1847).
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Berikut ini ringkasan isi teks Sestradisuhul:
Teks berisi piwulang yang memuat berbagai cerita tentang dua puluh delapan nabi (Nabi
Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh, Adam, Sis, Idris, Hud, Saleh, Lut, Ismail, Iskak, Yakub,
Yusup, Harun, Istikla, Yusak, Yunus, Jakaria, Yahya, Daud, Sulaiman, Karmiya, Sueb, Ayub, Kidir,
Ilyas), tentang para sahabat Nabi Muhammad (Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Abas), tentang raja
kafir (Darham, Namrud, Firaun, Sadah, Daharnus Baktunasar),tentang para wali (Sunan Ampel,
Kalijaga, Kudus, Geseng, Carbon, Pengalasan, Kaos, Majagung, Wuryapada, Siti Jenar, Tembayat,
Benang, Giri Gajah, Pulembang, Seh Maulana), tentang para raja di Jawa (Senapati, Sultan Krapyak,
Sultan Agung, Amangkurat I sampai dengan IV, Paku Buwana I sampai dengan VI, Sunan Kuning,
Hamengku Buwono I sampai dengan IV, dan Paku Alam I), tentang 8 dewa (Indra, Yama, Surya,
Candra, Bayu, Wisnu, Brama, Baruna), tentang Pandawa Lima (Puntadewa, Bratasena, Arjuna,
Nakula, dan Sadewa), dan ajaran tentang wanita utama istri raja. Sestradisuhul atau “rasa yang tinggi
sebagai sarana nyata untuk berkontemplasi terhadap yang lebih agar tercapai makna yang utuh” ini
disertai dengan gambar wědana yang sangat indah dan hubungan antara teks dan wědana-nya
berkaitan erat (lihat Saktimulya 1998).

Bait awal teks Sestradisuhul
(hlm. 4) Sěkare lir kamaling rat, ri sědhěngnya denwiwiti, aněnggih sěrat punika, ing dintěn Sěptu
marěngi, wulane Sakban kaping, sawělas ě-Dal kang taun, angkanipun punika 1775 (hlm. 5) wusdene
kang ijrah Nabi 1263, wiyose pathene astra dipangrětyan.
Wondene ingkang kagungan, Jěng Gusti Pangran Dipati, Paku Alam ingkang saha Riděr Bintang
Leyo něnggih, kang kaping kalih ugi, (hlm. 7) pěnggaliye sakělangkung, dennya angrěnggeng asma,
milane dipun-yasani, wus ginalih wěkasane ing pamungkas.
Tan lyan mung sěbuting nama pirang winduning lěstari, yutana wendran kang warsa, mung asma tan
kenging rěmpid, sěrat dipunnamani, nukiling Sěstradisuhul, milane rengrengira, densarirani pribadi,
měhěng mugi tumědhak dados pusaka.
Dene abdine kang (ng)garap, wusdene ingkang ngladosi, Den Panji Jayengminarsa, craki pěthěl
těměn tabri, lawan Rahaden Panji, Arjawinata puniku, mangka pamaosira, lawan wontěn abdi malih,
Mas Jayadin kang sring mangka pangosekan.

Terjemahannya:
Sinom. Dimulainya tulisan ini bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 11, bulan Sakban, tahun Dal,
dengan angka tahun 1775 sama dengan Hijrah Nabi 1263. Itulah saat munculnya ide gagasan utama.
Sedangkan yang memiliki ialah Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Paku Alam II seorang Rider yang
berpangkat Leo. Ia berfikir keras untuk menghias nama. Oleh karena itu (naskah ini) dicipta karena
sudah dipikirkan sampai pada akhir (kisahnya). Tiada lain (adalah) sebuah nama yang akan berapa
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windu lamanya bertahun atau bahkan jutaan tahun, hanya nama yang tidak akan rusak. Tulisan (ini)
diberi nama Nukilan Sestradisuhul. Oleh karena itu, garis besar panduan (tulisan ini) dicipta sendiri
(oleh Paku Alam II) dengan harapan diturunkan sebagai pusaka. Abdinya yang mengerjakan dan juga
melayani adalah Raden Panji Jayengminarsa yang sangat rajin dan bersungguh-sungguh, serta
Rahaden Panji Arjawinata yang bertugas sebagai pembacanya dan ada seorang abdi lagi, yaitu Mas
Jayadin sebagai juru lukis.

Bait akhir teks Sestradisuhul
(h. 516) Kyai carik panědhaknya, sěstraning sěrat puniki, mila paněměne antya, margi engět
aningali, saking kudrating Widi, tan pisan-pisan kělamun, měmoyok něnacada, ngyěktosi kěkahing
takdir, ing dalěm nas pancěding gaib tan ewah.
Sajawine kang punika, sagunge ingkang miyarsi, ingkang maos panědhanya, mugi sampun wontěn
sami, kaduk belaning tampi, salang srěpe artosipun, prayagi ngupadosa, kěpanggiye ing pěnggalih,
bilih lingsěm taken srape logatira.
Milane sěrat punika, wau mawi dennamani, Sěstradisuhul artosnya, adi kang dhumatěng luwih, sěs
raos (h. 517) ingakng inggil, suhul kalogatan tutug, tra sarat

ingkang

nyata,

punapi

kawontěnaning, tětěp tutup tanggape tampa panrima.

Terjemahannya.
Kyai Carik yang menyalin sestra pada tulisan ini, sangat bersungguh-sungguh karena ingat dan sadar
bahwa semuanya adalah kodrat Tuhan yang tidak boleh sekalipun (kita) mencelanya, karena itu
adalah ketetapan takdir. Di dalam Nas ketetapan tidak akan berubah. Selain itu, seluruh orang yang
memperhatikan, yang ingin membaca semoga jangan ada yang salah paham dalam mengartikannya.
Apabila malu bertanya, hendaknya carilah maknanya di dalam hati. Oleh sebab itu, tulisan ini diberi
nama Sestradisuhul yang artinya adi „yang lebih‟, ses „rasa yang tinggi‟, suhul „makna yang utuh‟, tra
„syarat yang nyata‟. Bagaimanapun keadaannya (hendaknya) tetap hati (pada Tuhan) dalam
menanggapi dan memaknainya. Melalui kutipan bait awal dan akhir teks Sestradisuhul diperoleh
informasi bahwa awal penulisan teks ini 24 Juli 1846. Teks tercipta atas prakarsa Paku Alam II
dengan juru tulis bernama Jayengminarsa dan Harjawinata sebagai juru baca serta Jayadin pelukisnya.
Tujuan penulisan nukilan teks tentang kisah para tokoh ini adalah untuk membekali generasi
berikutnya dengan cara mengingatkan akan pentingnya menjaga sikap laku karena setelah orang
meninggal dunia hanya namanya saja yang akan dikenang.

3.

Babar Palupyan
Naskah berjudul Babar Palupyan koleksi perpustakaan Pura Pakualaman Yogyakarta bernomor

koleksi 0005/PP/73 (Ll.1) ini terdiri atas 370 halaman, berukuran 23,3 x 36,2 cm. Kertas yang
digunakan adalah kertas Eropa dengan cap kertas bergambar singa bermahkota membawa pedang
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menghadap ke samping dan seseorang membawa tongkat berujung topi. Gambar singa dan seseorang
tersebut berada di dalam pagar yang di atas pagar terdapat tulisan PROPATRIA. Counter mark kertas:
Blauw & Briel. Teks naskah berbahasa Jawa dengan ragam krama dan ngoko. Aksara yang dipakai
adalah aksara Jawa, dan tinta yang digunakan untuk menulis teks maupun mewarnai gambar yang
menyertai teks warna hitam. Teks ditulis dalam bentuk tembang macapat (Asmaradana,
Dhandhanggula, Durma, Kinanthi, Megatruh, Mijil, Durma). Pada bagian awal dan akhir teks
disebutkan nama penulis naskah yaitu Mas Pancareja (hlm. 3) dan Jayengminarsa (hlm. 369). Naskah
dicipta atas prakarsa Paku Alam II, tanpa menyebut tarikh penulisan. Pada halaman 2 terdapat cap
stempel berbentuk oval warna biru tua yang di dalamnya terdapat tulisan “Kadipaten”,
“Pakoealaman”, “Djokjakarta”.
Ringkasan isi teks Babar Palupyan:
a.

Kumpulan gambar wedana (hlm. 2–201), memuat 186 gambar pokok wědana rěnggan dan
wědana gapura rěnggan beserta keterangan yang berkaitan dengan nama gambar dan artinya.
Sebagian besar gambar yang dimuat pada naskah ini tercantum pada sejumlah naskah
skriptorium Pakualaman.

b.

Kumpulan gambar tombak (hlm. 203), memuat nama dan jenis tombak.

c.

Kumpulan nama pangkat (hlm. 211–215), berisi keterangan arti dan makna nama pangkat, arti
dan makna gelar anugerah raja yang diberikan kepada para “priyayi”, serta keterangan tentang
gelar para putra raja di lingkungan Pura Pakualaman.

d.

Kumpulan kisah cinta (hlm. 215–368), memuat cerita percintaan Raden Umar dari Keajaan
Parang Arja, percintaan Arjuna dengan Banowati, Panembahan Senapati dengan Kanjeng Ratu
Kidul, Palasara dengan Durgandini, Wong Agung Menak dengan Dewi Muninggar, serta
sejumlah kisah percintaan lainnya.

e.

Keterangan tentang nama abdi dalěm: Mas Panji Jayengminarsa dan Mas Jayaharsa (hlm. 369).

Kutipan teks Babar Palupyan:
Bait awal teks Babar Palupyan
(Kumpulan Gambar Wědana )
Lir prědapaning kumala, pujyantya rěngganing karti, kartityarja met tuladan, babar palupyaning
wěgig, Pangran Dipati kadwi, Paku Alam tya kayungyun, ring lukitaning těpa, kang sědhěp manis
prak ati, saha pantěs dumeplěs kang prayojana.
Mila punika kang karsa, kiněmpělakěn ing apti, niskaraning polanira, kawirěngganing palupi,
ukěling pen pan nuli, pěnuli pěnyawi giyu, potlot myang jarěnjěman, lat-ulatan kang antya di,
wahitarja amlěng lir ambar kusuma.
Sangking wegyarsaning cipta, antya dennya galih-galih, wasitaning darmatmaja, barkahe kangjěng
pra syargi, pan wus katelad sami, bajrastra langěne ginlung, kang ngladeni abdinya, raja peni
ing pangrěti, kartiyasa anami Mas Pancarěja.
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Terjemahannya:
Bagaikan daun yang terbuat dari permata, pujian disampaikan dalam wujud hiasan untuk mencari
sebuah keteladanan melalui Babar Palupyan. Pangeran Adipati Paku Alam yang kedua sangat
terpesona terhadap karangan indah yang menyenangkan hati, sesuai dengan keinginannya.
Oleh karena itu, setelah disatukan dalam hati, semua pola dan contoh motifnya dibuat dengan
menggunakan pen, lalu penuli, pěnyawi, giyu, pensil, dan jarěnjěman , menghasilkan pemandangan
indah mengagumkan bagai bunga yang harum mewangi.
Melalui kepandaian olah cipta, (beliau) memikirkan dengan sungguh-sungguh nasihat untuk anak.
Berkat berkah para leluhur, keindahan yang bagai bajrastra ini dapat dicontoh dan dihimpun. Yang
melayani (pembuatan naskah ini) adalah abdi bernama Mas Pancareja.

Bait akhir teks Babar Palupyan
(Keterangan tentang Nama Abdi Dalěm)
Mas Panji Jayengminarsa, mas pěmancěde ing kapti, panji panjineng kang karsa, karsaning gusti
denapti, wong jayeng wus nyumponi, kartining karya kang ewuh, pangupayaning dina, wong minarsa
ponang arti, sing gawene denarsa-arsa.

Terjemahannya:
Keterangan tentang nama abdi dalem
Mas Panji Jayengminarsa, mas „tetap pada kehendak‟, Panji „utusan yangmenjalankan perintah
tuannya‟. Orang yang Jayeng artinya „orang yang mampu melaksanakan pekerjaan sulit demi
kesejahteraan sehari-hari, minarsa artinya „yang selalu diharap-harapkan‟.

Dinyatakan di dalam bait-bait awal teks Babar Palupyan bahwa Paku Alam II berkehendak
mengumpulkan dan menyusun gambar yang indah untuk dijadikan pola. Yang melayani pembuatan
naskah ini adalah Mas Pancareja abdi Paku Alam II. Sementara itu, di bagian akhir teks tertera
keterangan tentang arti nama Jayengminarsa. Berdasarkan informasi dari Babad Pakualaman
diketahui bahwa Jayengminarsa adalah nama pemberian Paku Alam II kepada Mas Pancareja atas
jasanya di bidang olah seni dan sastra. Dengan demikian Babar Palupyan ini ditulis oleh satu orang
juru tulis yakni Pancareja yang kemudian bernama Jayengminarsa, yang dimungkinkan pula sebagai
juru gambarnya. Penyebutan sarana menggambar dengan menggunakan sejumlah alat gambar oleh
Pancareja semakin memperkuat dugaan bahwa Pancareja atau Jayengminarsa itu pula yang
menggambar naskah Babar Palupyan. Melalui pelacakan sumber gambar yang diacu oleh juru
gambar Babar Palupyan dapat diperkirakan bahwa Babar Palupyan dibuat setelah sejumlah naskah
skriptorium Pakualaman yang ber-wědana itu dicipta.
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B.

Mengurai Makna
Berdasarkan informasi dari kutipan bait awal dan akhir teks ketiga naskah tersebut di atas,

dikethui bahwa tujuan penciptaan naskah itu sebagai sarana Paku Alam II meluhurkan para leluhurnya
dan mewariskan ajaran moral kepada generasi selanjutnya melalui pembacaan naskah. Untuk
memasuki horizon makna sebuah teks yang dicipta hampir dua abad yang lalu, dibutuhkan pra
pemahaman antara lain melalui rumusan cara menginterpretasi dan memaknai teks yang
bersangkutan. Tokoh Panembahan Senapati dipiih di sini sebagai contoh cara memaknai teks
skriptorium Pakualaman sebagai berikut.
1.

Panembahan Senapati pada Teks Candranata, Babar Palupyan, dan Rubrikasi Babad
Matawis.

Gambar 1. Teks Candranata Panembahan Senapati,
dalam Babad Matawis saha Candranata(h.757)


Kang rĕrĕnggan brangtanireng galih, inggih kang Sinuwun Senapatya, murtining
mulku watĕke, giri bisana ganjur, tapakaning tapa atampi, gĕng wĕkasing taruka,
kĕncĕng tyas kawibuh, drĕrajat minungi lawan, ing pandhita trĕrah-tumrĕrah
sanggyaning, sak Nungswa Jawa nĕmbah.



Maolana tanglen para wali, gagah kapurba wĕngkoning manah, mangsud lir
kadaut tyase, muji-muji anjurung, ning karsanya mugi bawani, graning ripu
manglaga, panjĕnĕngan ratu, ngadĕg lan lĕlandhĕping prang, lĕgawane ing
galihira sayĕkti,nadyan tĕkap sedanya.



Pangrĕsmaning narendra winuni, tanpa wangĕn patrapira marang, dennya met
sih ing abdine, karti tyarjeng kayungyun, suprayeng rat rata antawis, nora angel
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kĕnannya, ning tyasing wadya gung, pemut paosing krĕratwan, kalih likur taun
petangira nĕnggih, wit sarĕng jumĕnĕngnya.

Teks menceritakan Panembahan Senapati sebagai raja yang dihormati, dijunjung tinggi oleh
seluruh rakyat Jawa. Ia gemar bertafakur sehingga para wali pun terkesan atas sifat dan sikap
Panembahan Senapati dalam mengalahkan musuh. Sebagai raja, ia tak segan maju ke medan laga
mempertaruhkan nyawa demi mensejahterakan rakyat. Terhadap para abdi, ia sangat peduli dan
menyayangi, demikian pula kepada seluruh rakyatnya sehingga rakyat pun menyayanginya. Lama
Panembahan Senapati memerintah adalah 22 tahun, terhitung sejak ia bertahta.
Untuk memahami teks tersebut, pembaca harus memaknai gambarnya. Pada skriptorium
Pakualaman, “kehadiran” Panembahan Senapati ditandai dengan gambar rangkaian bunga yang sarat
makna. Untuk memaknainya, pembaca dibekali informasi dari naskah Babar Palupyan, sebuah
naskah yang memuat sejumlah deskripsi gambar yang ditorehkan pada naskah-naskah skriptorium
Pakualaman. Dalam Babar Palupyan, Panembahan Senapati dilukiskan sebagai berikut.

Gambar 2. “Panembahan Senapati”
dalam Babar Palupyan (halaman 73)



Rěnggan girindra puspita ngrawit, giri puspita mungguling sěkar, mapendah antya
baguse, sareka-rekane patut, sawat lar-lar aminangjani, jana uga tan ana, kang kadya
puniku.(Babar Palupyan halaman 71)

Gambar seperti tersebut muncul pada naskah Babad Matawis dalam wujud rubrikasi. Dalam
estetika Pakualaman, istilah rubrikasi dipakai untuk menyatakan kata atau kalimat yang dianggap
penting oleh pencipta naskah yang kemudian ditorehkan di bagian margin kiri atau kanan halaman
naskah, maupun di sela teks. Biasanya, kesatuan rubrikasi ini terdiri atas tulisan berhuruf Jawa diberi
bingkai dan di bagian sisi luar bingkai diberi hiasan berupa dedaunan, bunga ataupun bentuk lain yang
disesuaikan dengan topik pembicaraan (Saktimulya 2016: 427).
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Rubrikasi tentang Panembahan Senapati dalam Babad Matawis sebagai berikut.

Luhuring Panguningan

Gambar 3. Rubrikasi tentang Panembahan Senapati
dalam Babad Matawis (halaman 262)
Tulisan yang menyatu dengan gambar rubrikasi di sini, yaitu “luhuring panguningan”
menceritakan pada saat Senapati bertafakur di atas batu gilang (batu gilang = batu yang bagian
permukaannya mengkilap, biasanya dipakai untuk duduk pada saat bertapa) di Nglipura, tiba-tiba
langit di atasnya menjadi terang benderang dan Panembahan Senapati mendengar suara bintang
berkata kepadanya bahwa tiba saatnya bagi Panembahan Senapati untuk menjadi raja yang mashur
serta berprajurit unggul. Menurut Ki Juru Martani, suara bintang tidak bisa sepenuhnya dipercaya.
Yang wajib dipercaya adalah petunjuk Tuhan. Oleh sebab itu Panembahan Senapati harus senantiasa
melaksanakan darma, selalu merasa sebagai hamba-Nya. Segala permohonan harus disertai laku.
Sehubungan dengan itu, Ki Juru Martani akan ke Gunung Merapi, dan Panembahan Senapati ke Laut
Selatan. Luhuring panguningan „pemahaman tertinggi‟ mengandung makna bahwa manusia sebagai
hamba Tuhan wajib berikhtiar; sedang hasilnya tergantung dari kemurahan dan izin-Nya. Pemahaman
yang diperoleh dari peristiwa ini adalah tumbuhnya kesadaran tentang kuasa Tuhan Sang Pencipta,
bahwa segala upaya harus bersandar pada-Nya.
Pengamatan terhadap teks dan gambar tentang Panembahan Senapati pada naskah Babar
Palupyan dan Babad Matawis mengarahkan interpretasi peneliti bahwa:
a.

Tokoh yang ditandai dengan gambar girindra puspita „raja-diraja bunga‟ adalah tokoh
yang tak tertandingi.

b.

Tokoh yang ditandai dengan gambar luhuring panguningan „pemahaman tertinggi‟
adalah tokoh yang memiliki kesadaran tentang konsekuensi sebagai hamba Tuhan.

Paduan teks tentang girindra puspita dan luhuring panguningan menghasilkan pengertian
bahwa tokoh yang ditandai dengan gambar rangkaian bunga girindra puspita dan luhuring
panguningan adalah tokoh yang unggul, tawakal, rendah hati. Tokoh tersebut adalah Panembahan
Senapati.
2.

Panembahan Senapati dalam Naskah Babad Matawis
Rangkaian kisah Panembahan Senapati sejak remaja hingga kejayaannya di Mataram

diterangkan dalam wědana rěngganSawat Subajra Palguna Smu. Wědana rěnggan adalah gambar
ornamental pembingkai teks dengan pola dasar terdiri atas dua kolom teks dengan bingkai dalam,
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enam gambar pokok (di atas teks yang berbingkai dalam, sisi luar bingkai dalam dan di bawah bingkai
dalam), empat latar (mengisi di antara gambar pokok), dan bingkai luar. Pada umumnya, gambar
tersebut diletakkan berpasangan di dua halaman naskah, sisi verso lembar yang satu dan recto pada
lembar berikutnya (Saktimulya, 2016: 428).Berikut ini ditunjukkan kisah Panembahan Senapati dalam
wědana rěngganSubajra Palguna Smu, berdasarkan paparan Saktimulya (2016: 337 – 343) sebagai
berikut.
Arti kata Sawat Subajra Palguna Smu, sawat „sayap membentang‟, subajra „intan berkilau‟,
palguna „Palguna‟, smu „rupa‟, atau sayap membentang (menjadikan) Palguna bagai intan yang
bersinar. Pertanyaan yang harus dijawab atas rěngganini adalah (1) Siapa yang dianalogikan dengan
Palguna?; (2) Apa makna sawat dan subajra pada rěnggan ini? Jawaban atas pertanyaan tersebut
terdapat pada teks Babad Matawis h. 2 – 754, sebagai berikut.
Sutawijaya anak petani telah berhasil menjadi raja Mataram yang dikagumi berkat ajaran
sěstradi yang selalu diterapkan di setiap langkahnya (periksa wědana a sampai dengan l). Selanjutnya,
sěstradi yang utama itu diajarkan kepada Harya Mataram sang putra mahkota sebagai bekal
memimpin Mataram agar semakin jaya-sejahtera (Babad Matawis saha Candra Nata, h. 753).
Berikut ini ditampilkan rěngganSawat Subajra Palguna Smu beserta rangkuman interpretasinya.
Tabel 1. Rangkuman Interpretasi
Wědana RěngganSawat Subajra Palguna Smu
dalam Babad Matawis saha Candra Nata, h. 750 – 751

Batukarang

Batubata
LuhuringPanguningan
Sawat
„Sayapterbentang‟
Umbul-umbul
Bendera

Peralatanperang

Pola

Wědana Gapura Rěnggan

Nama

Sawat

Subajra

Palguna

Smu

„Sayap

membentang

(menjadikan) Palguna bagai intan yang bersinar‟
Inti Teks

Sutawijaya anak petani telah berhasil menjadi raja Mataram
bergelar Panembahan Senapati yang dikagumi berkat ajaran
sěstradi yang diterapkan di setiap langkahnya. Demikian
pula harapan Paku Alam II sebagai pemrakarsa penciptaan
naskah ini berharap agar sěstradi dapat dijadikan pusaka.
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Rangkuman interpretasi

Panembahan Senapati dianalogikan Palguna atau Arjuna di

rěnggan dan teks

masa muda. Palguna yang tekun bertapa dan giat berlatih
memanah itu menjadi seorang ksatria yang cerdas, rendah
hati, bijaksana sehingga termashur kejayaannya.

Proses perjalanan hidup Panembahan Senapati sejak mengabdi pada Sultan Pajang, berperang
melawan Arya Jipang, membuka tanah Mataram dan didaulat menjadi raja, menerima pencerahan hati
dari para penasihat spiritualnya, melakukan pertemuaan dengan Kanjeng Ratu Kidul, menaklukkan
wilayah Jawa Timur dan menyunting Retna Dumilah, perang tanding dengan Keniten yang sakti, dan
menerima pengabdian Mas Gendareh, serta menumpas pemboikotan Adipati Pathi, menjadikan
Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senapati jaya – sejahtera. Perjalanan hidup Panembahan
Senapati ini divisualisasikan dalam wědana rěngganSawat Subajra Palguna Smu dengan rincian
sebagai berikut.
1)

Rěnggan batu bata mengelilingi teks di kolom bingkai dalam adalah mewakili teks tentang
pembukaan tanah Mataram yang dilanjutkan dengan memagari wilayah istana dengan batu
bata.

2)

Rěnggan bendera, umbul-umbul, dan peralatan perang yang diletakkan di setiap sudut kolom
bagian latar mewakili usaha Panembahan Senapati beserta pasukannya meluaskan wilayah
dengan berperang.

3)

Rěnggan batu karang yang diletakkan di dalam kolom gambar pokok mewakili campur tangan
Kanjeng Ratu Kidul dalam mewujudkan cita-cita Panembahan Senapati.

4)

Rěnggan “Luhuring Panguningan” yang diletakkan pada setiap pucuk kolom gambar pokok
mewakili titik akumulasi piwulang yang diterima oleh Panembahan Senapati dari para
penasihatnya.

5)

Rěnggan sayap terbentang mengapit rěnggan batu karang dan “Luhuring Panguningan”
melambangkan keberhasilan Panembahan Senapati dalam mengembangkan wilayah dan
menjadikan rakyatnya sejahtera berkat perjuangan kerja keras, kesatuan rakyat dengan para
pemimpinnya serta terutama atas izin Tuhan.
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3.

Panembahan Senapati dalam Naskah Sestradisuhul

Gambar 4. Panembahan Senapati
dalam Sestradisuhul (h. 302 – 303)

Wědana rěnggan tentang Panembahan Senapati dalam naskah Sestradisuhul tidak diberi nama,
melalui perbandingan teks diketahui bahwa teks tentang Panembahan Senapati di sini sama persis
dengan teks Candranata tentang Panembahan Senapati pada naskah Babad Matawis. Pada dasarnya,
teks dan wědana rěnggan dalam Sestradisuhul termasuk tentang Panembahan Senapati berisi
pelajaran tentang proses kemuliaan melalui ketakwaan.
Berdasarkan paparan tentang Panembahan Senapati pada teks Candranata, Babad Metawis,
dan Sestradisuhul diketahui adanya jalinan erat antar-teks dan rěnggan-nya, seperti tampak pada
gambar berikut.
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Babad Matawis

teks

Rubrikasi
pada Babad
Matawis

Babar Palupyan

Luhuring panguningan

teks

Rěnggan dan teks
Girindra Puspita

teks

Sestradisuhul

Gambar 5. Jalinan antar teks dan renggannya
Keterangan :
: rěnggan luhuring panguningan
: membantu pembacaan

Sifat, sikap dan perolehan perbuatan Panembahan Senapati yang ditulis pada naskah Babad
Matawis dan Sestradisuhul disarikan dalam wědana rěnggan. Interpretasi gambar/rěnggan
terbantukan berkat pembacaan teksnya. Pemaknaan rěnggan diperkuat oleh informasi dari rubrikasi.
Adapun Babar Palupyan, sebuah naskah yang memuat kumpulan 186 gambar wědana termasuk
wědana dalam Babad Matawis ini tidak memuat gambar yang terdapat dalam Sestradisuhul. Dengan
demikian penciptaan naskah Sestradisuhul dimungkinkan setelah Babar Palupyan. Wědana rěnggan
dalam Sestradisuhul tentang Panembahan Senapati berhasil diinterpretasikan dan dimaknai berkat
pembacaan teks Babad Matawis dan Babar Palupyan skriptorium Pakualaman.
Teks tentang Panembahan Senapati dalam Sestradisuhul dan Babad Mataram yang
penyajiannya disertai wědana rěnggan ini sarat dengan ajaran keutamaan sěstradi. Disebutkan oleh
Saktimulya bahwa sěstradi adalah sari pitutur luhur yang dijadikan pedoman bersikap oleh para raja
Jawa agar selamat lahir batinnya. Dilihat dari arti kata, sesuai dengan definisi yang tertera di dalam

60

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

teks, sěstradi merupakan ajaran olah rasa melalui sarana nyata untuk berkontemplasi sehingga pada
akhirnya tercapai pemahaman tentang makna hidup. Yang dimaksud dengan sarana nyata adalah
segala hal yang didengar, dibaca, ataupun yang dilihat maupun dialaminya sendiri. Hal-hal tersebut
dimanfaatkan sebagai bahan pernungan yang khusyuk, yang pada akhirnya diperoleh pencerahan jiwa,
lekat dengan sikap lakunya.
Ajaran sěstradi memuat 21 butir watak baik yang harus diupayakan untuk dimiliki manusia.
Butir-butir tersebut sebagai berikut.

Tabel 2. Dua Puluh Satu Butir Watak Baik
ngaděg

Sabar

sokur

narima

sura

mantěp

těměn

„takwa‟

„sabar‟

„syukur‟

„tulus

„berani‟

„mantap

„jujur‟

ikhlas‟
Engět

suci

„batin yang „ingat‟

hati‟

sěrana

istiyar

prawira

dibya

swarjana

„sarana‟

„ikhtiar‟

„gagah‟

„bijaksana‟

„mahir‟

bersih‟
běner

Guna

kuwat

nalar

Gěmi

prayitna

taběri

„benar‟

„pandai‟

„kuat‟

„nalar‟

„hemat‟

„waspada‟

„tekun‟

Butir sěstradi yang secara implisit termuat dalam wědana rěnggan tentang Panembahan
Senapati dalam naskah Babad Matawis dan Sestradisuhul adalah ngaděg, sabar, sokur, narima, sura,
mantěp, těměn, suci, engět, sěrana, istiyar, prawira, dibya, swarjana, běněr, guna, kuwat, nalar,
gěmi, prayitna, taběri. Wědana Rěnggan Sawat Subajra Palguna Smu mengingatkan pembaca pada
perjalanan hidup Panembahan Senapati yang kemudian dianalogikan dengan Palguna atau Arjuna di
masa muda. Palguna yang tekun bertapa dan giat berlatih memanah itu menjadi seorang yang cerdas,
rendah hati, bijaksana sehingga termashur kejayaannya. Demikian pula Panembahan Senapati.

C.

SIMPULAN
Berdasarkan penelitian terhadap teks dan rěnggan tentang Panembahan Senapati pada naskah

Babad Matawis (Bb.24) dan Sestradisuhul (Pi.36) diketahui bahwa rěnggan dan teks saling
berkaitan. Pada Babad Matawis, rěnggan tentang Panembahan Senapati teridentifikasi berkat
pembacaan seluruh naskah Babad Matawis (h. 2 – 750), dan pemaknaannya terbantukan berkat
informasi dari rubrikasi luhuring panguningan dalam Babad Matawis (h. 262), dan rěnggan Girindra
Puspita pada naskah Babar Palupyan (h. 73).
Secara teoretis, suatu gambar dalam wědana, terbuka ke arah penafsiran yang luas berdasarkan
imajinasi pembaca. Meskipun demikian, penafsiran terhadap suatu gambar tetap terbatasi. Pembatas
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penafsirannya adalah teks dan konteksnya. Langkah pembacaannya, dimulai dari dalam menuju ke
luar, yakni dari bagian teks menuju ke bagian-bagian lainnya. Dalam sebuah wědana, kolom teks
diposisikan tepat di tengah lembar halaman naskah. Teks merupakan intinya, dan gambar di sekeliling
teks berfungsi melengkapi serta memperkuat pesan teks.
Paku Alam II sebagai pemrakarsa penciptaan naskah Babad Matawis saha Candranata dan
Sestradisuhul memanfaatkan wědana rěnggan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman kepada
pembaca agar pesan teks lebih mudah diingat. Teks dan rěnggan tentang Panembahan Senapati
merupakan implementasi dari pitutur luhur sěstradi. Kemashuran Panembahan Senapati sebagai raja
Mataram diharapkan dapat diteladani melalui kisah yang diceritakan dalam Babad Matawis saha
Candranata dan Sestradisuhul. Pemahaman terhadap kedua naskah tersebut berhasil berkat kajian
filologi, kodikologi, dan hermeneutika.
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ABSTRAK
Kebudayaan Indonesia saat memasuki dimensi baru yang disebut cybernetic virtual era. Berbagai fenomena silih
berganti mewarnai kancah kebudayaan dan menyebar dalam sekala yang kian meluas. Paper ini menyoal proses
pencerabutan budaya dari pemiliknya oleh karena arus budaya global. Manusia menjadi bingung dan kehilangan
kawaskithan-nya. Menjadi follower atau tergerus ombak zaman yang besar. Pengelolaan kebudayaan yang baik
penting untuk dilakukan untuk mengembalikan situasi ke arah yang lebih baik. Papaer ini menemukan kunci
jawaban, yaitu “budaya dalam kawalan” berazazkan nilai dan kecerdasan budaya sendiri. Strategi pengelolaan
kebudayaan yang sesuai dengan konteks lingkungan bangsa Indonesia adalah mutlak diperlukan. Kajian ini
penting untuk mendorong langkah-langkah konkret yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan
kebudayaan nasional.
Kata kunci: pengelolaan, kebudayaan, strategi, bangsa

A.

PENDAHULUAN
Kenyataannya budaya memang berkembang sangat cepat melebihi kekuatan sehingga kitalah

yang harus mengejarnya. Pasca permainan semesta simbolik, saat ini budaya masuk dalam rentang
era yang baru. Produk-produk digital telah berhasil menembus kodrat zaman, melampoi dimensi
ruang dan waktu. Tidak hanya itu, Karsidi (2017) menjelaskan bahwa teknologi cybernetic telah
berhasil menjadi sumber informasi, sumber rujukan, wahana dan laboratorium tempat berbagai
golongan dan kelompok orang bertemu dan berinteraksi. Teknologi digital telah merebut posisi
manusia sebagai produsen budaya.
Tentu kita berbangga terhadap prestasi teknologi yang mengagumkan. Tingkat kenyamanan
dan kenikmatan hidup oleh karena jasa teknologi tak disangkal lagi. Kita dengan mudah dapat
mengetahui keragaman budaya dunia hanya dengan memainkan gawai. Sebaliknya, mata digital
otomatis dapat mengetahui aktivitas para pengguna jasanya. Krisis paradigmatik takpelak terjadi.
Pemahaman budaya terpental jauh ke aras yang baru. Di sisi lain, di balik capaian kebudayaan yang
mengagumkan itu, justru melahirkan rasa cemas dan timbul pertanyaan besar. Mengapa justru
semakin banyak manusia merasa gagal karena merasa hidup dalam kekosongan makna? Masihkah
budaya ini milik kita sepenuhnya? Siapa yang berperan dalam budaya? Dan seterusnya. Untuk
menjawabnya, perlu dipahami perubahan makna simbolik budaya dari waktu ke waktu, budaya
transisi, dan model pengelolaan budaya.

B.

PEMBAHASAN

1. MAKNA SIMBOLIK ZAMAN
Setiap kurun zaman senantiasa memproduksi lambang/simbol dan norma budayanya sendirisendiri. Sulih zaman selalu diikuti oleh pergeseran sistem nilai budaya yang salin wujud menjadi
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kategori simbol. Pra-lambang zaman bisa saja muncul mendahului realitas. Bahkan, seringkali tercuri
indera oleh mata batin Sang Pinunjul yang awas mengamati berbagai fenomena semesta raya ini.
Sederet nama seperti Maharaja Jayabaya (Kediri, 1135-1179), Ranggawarsita (Karaton Surakarta,
1802-1879), Nostradamus (Prancis, 1503-1566), Baba Vangga (Bulgaria, 1911-1996), dan Edgar
Cayce (Amerika Serikat, 1877-1945) membuktikan bahwa pergantian simbol tidak selalu linierkausalistik, terkadang spontan-demonstratik; sering pula tidak sistematik alami, namun rekayasa
berdasarkan kepentingan tertentu yang tidak jarang justru menyakitkan.
Budaya tersebar secara global menembus relung batas geografis, bahasa, perbedaan
primordial, dan sosial. Budaya menjadi dayang berkembangnya teknologi super canggih (digital
information technology). Adalah kenyataan, budaya tradisional (klasik) semakin terlindas oleh arus
budaya kitsch dan kontemporer (Linsay, 1990) yang ditandai oleh terjadinya “Perubahan Makna
Simbolik” zaman. Berikut kita akan melihat perkembangan makna simbolik zaman tersebut,
Kategori zaman Tradisional Patrimonial memproduksi simbol Mitis dengamn norma
kepatuhan. Di bawah kewibawaan bendera kerajaan, figur raja dipercaya menjadi sosok Gusti Kang
Ngejawantah yang memiliki kekuatan supra. Sabda adalah parentah dalem yang harus dipatuhi
sekaligus payung pengayoman dan penyejuk hati rakyat (sabda pandhita ratu- tan kena wola-wali).
Raja adalah titisan dewa (God, Tuhan) yang memiliki hubungan dekat dengan sumber segala sumber
kehidupan, pemimpin budaya besar yang menjadi sumber rujukan.
Kategori zaman kapitalistik memproduksi simbol realis dengan norma budaya individual,
material, dan rasional. Manusia dan sektor permodalan menjadi sumber kekuatan penting yang cespleng menaklukkan dan mengendalikan sistem alam. Profesionalisme menjadi basic need kekuatan
hidup yang prakmatis, praktis, dan instan. Sungguh, atmosfir ini membawa kemajuan pada peringkat
kualitas dan kesejahteraan hidup manusia. Namun, di sisi lain muncul permasalahan serius. Manusia
justru terjebak di dalamnya, menjadi komuditas dan produk yang dapat disewa dan diperjualbelikan,
dapat ditawar dan dipindahkan. Manusia kehilangan rangsang-sentuhnya dengan orang lain, menjadi
pemburu sekaligus objek buruan.
Kategori zaman Teknokratis memproduksi simbol pseudo-realis dengan sistem norma baru,
yaitu modifikasi perilaku. Pada era serba samar, semua orang tampil dan bertarung untuk
memperebutkan posisi kosmik. Dengan cepat dunia berubah menjadi ajang perebutan banyak makna
simbolik. Teknologi media dan periklanan berkembang pesat memenuhi hasrat kaum kaum seleb dan
hedonis. Tawar-menawar kenikmatan dan kenyamanan, perang dagang, hujan badai produk budaya
asing semakin takdapat dihindari lagi. Jarak dikotomis tradisional versus modern, modern versus postmodern, kian menganga lebar. Bahkan, terminologi masing-masing varian itu pun semakin kabur.
Budaya yang tercermin dalam MTV, Madonna, café, fast food, pakaian kasual, dan shopping mall
mulai dikoreksi oleh modernisasi “pasar” tradisional. Semua serba samar. Inilah zaman seolah-olah!
Hidden Community! (Simak Capra, 2003).
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2. TRANSISI BUDAYA

Pergerakan kebudayaan dari satu kategori zaman ke kategori berikutnya
menyisakan

wujud

budaya

transisi

yang

menjadi

“perantara”

antarkataegori zaman. Budaya transisi perlu mendapat pembahasan
karena menduduki posisi strategis. Budaya pada masa transisi boleh
disebut uncomfortable zona ‘zona tidak nyaman’ dan oleh karenannya
sering terjadi disintegrasi yang kadang sangat menyakitkan. Gitter (1982)
menjelaskan pemahaman terhadap budaya transisi dapat memberi pencerahan, memberikan referensi
agar terhindar dari kebingungan dan frustasi, serta mampu membentuk kembali jati diri baru yang
memberikan harapan baru ketimbang sekadar menerima keadaan sebagai sebuah nasib.
Budaya transisi (Rich, 1977; Capra, 2002) dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan
karakteristik, sifat dasar, dan produk budaya (termasuk seni dan sastra). Pertama, patriarchal
transition yaitu rentang masa yang dipenuhi dengan tekanan (tradisi ritual, hukum, bahasa, adat,
moral, dan pendidikan). Transisi patriarchal memberi panduan penentuan mana yang boleh dan mana
yang tidak diperbolehkan dilakukan, mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan, memberi
gambaran ancaman dan sangsi (sosial, etik-moral, dan politis). Masa transisi patriarkhal telah berhasil
memproduksi doktrin-doktrin budaya dan model sosiologis dengan semesta simbolis tertentu. Era ini
bagi sebagian masyarakat yang memiliki pemikiran dogmatis dan konvensional kaku terasa nyaman
karena mereka dapat mengembangkan simbol dan norma (Williams, 1981).
Kedua, energy transition ‘transisi energi‟. Transisi energi berdampak radikal dalam tata
kehidupan manusia. Tidak saja pada sektor ekonomi dan politik, namun justru berimbas signifikan
pada pembentukan perilaku, moral, etika, dan estetika manusia secara mencengangkan. Peradaban
manusia memasuki kategori sejarah baru yaitu era kapitalis yang ditandai oleh kebangkitan klas
menengah. Pelbagai lembaga profesional, pasar, dan penawaran melahirkan simbolis baru yaitu
realis, menggeser simbol mitis masa sebelumnya. Norma komunal dan norma kepatuhan secara pelan
tapi pasti tergantikan dengan norma individualis.
Ketiga, transition of cultural value atau paradigmatic transitions ‘transisi nilai budaya atau
transisi paradigma‟. Pada masa ini terjadi perubahan penting dalam pemikiran, persepsi, dan nilainilai yang membentuk visi realitas sendiri yang berbeda, lebih bebas, dan beragam dibanding dengan
masa-masa transisi sebelumnya. Transisi paradigmatik terjadi oleh karena perubahan cara pandang
manusia terhadap alam budayanya, keragaman asumsi referensial digunakan untuk memahami dan
menjalani budayanya, dan model tradisi yang dipilih dan dipertahankan untuk merealisasikan
gagasan. Dampaknya, terjadi de-sakralisasi, ko-modifikasi, dan dekonstruksi budaya di semua aras
(ontologis, epistemologis, dan aksiologis).
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3. BABAK BARU KEBUDAYAAN
Pasca transisi paradigmatik, kebudayaan memasuki an ever-moving era „zaman yang terus
bergerak‟. Era ini menjadi tengara ‘tanda-tanda‟ munculnya zaman post-truth era (Keyes, 2004)
digambarkan sebagai masa yang semakin susah mengais kebenaran sejati, kecuali berondongan
informasi yang jauh dari jejak fakta objektif. Di dalam konteks kebudayaan, bentuk-bentuk
„penguasaan‟ baru telah lahir untuk tidak hanya pengendalian sistem pemerintahan, ekonomi, dan
energi, melainkan untuk penguasaan “sistem nilai budaya” suatu bangsa lain. Dalam kalimat pendek
adalah “membudayakan budaya bangsa lain”. Dalam konteks budaya global kita kenal apa yang
disebut globalisasi (Karsidi, 2017).
Post-truth Era “era pasca kebenaran” adalah kerat zaman dimana batas antara benar dan salah,
kebenaran dan kebohongan, fiksi dan non fiksi semakin mengabur. Di sisi lain Post-truth menjelma
menjadi “pintu gerbang” Neo-Colonialism. Ambisi ekspansi budaya ke wilayah budaya bangsa lain
dilakukan dengan cara membiaskan nilai-nilai budaya lokal dan menindihnya dengan konstruk budaya
baru, serta memisahkan spirit generasi muda dari sejarah bangsa dan akar budayanya sendiri
(Eagleton, 2000). Simbol mitologis dan legenda lokal bertarung hidup dengan mitos-mitos postmodern, nilai filosofis luhur terdepak oleh dhagelan yang membunuh makna lama (Baudrilard, 1990).
Transisi budaya kosong makna (empty meaning) diantara serbuan budaya asing yang membabi
buta mempersyaratkan adanya pengambil aliahan posisi manusia sebagai sumber budaya. Teknologi
digital telah merebut marwah manusia, tradisi pewarisan budaya tradisional (lisan dari mulut ke
mulut, antargenerasi, reduksi budaya, dan filterisasi) berubah menjadi cara-cara instan, siap saji, copypaste, dll. Semua dikendalikan oleh hasrat sebagian manusia yang memiliki kepentingan. Budaya
manusia terancam nilai universalnya.

Teknologi digital beredar secara meluas, melebihi kecepatan dan kekuatan jangakauan budaya
apapun! Dan, menjangkau lapisan masyarakat mana pun! Serta, seakan tanpa resiko atau sangsi apa
pun! Teknologi menjadi rujukan masyarakat, menghimpun keyakinan emosiaonal, memproduksi
berita-berita tanpa latar dasar fakta kebenaran. Itulah mengapa sebagian orang menganggap post-truth
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era dimaknai debagai era kebenaran tanpa fakta. Bagaimana mungkin budaya bisa dibangun seperti
itu?
4. KORPORASI MEDIA-KAPITALIS Vs BUDAYA PROGRESIF
Cukup meyakinkan, sangkalan bahwa sub-sistem budaya sebagian telah menjadi milik para
korporat media dan kaum kapitalis semakin menguat. Beberapa peristiwa besar dari dalam dan luar
negeri (pilkada DKI, pemilihan presiden AS, pilpres) menunjukkan secara meyakinkan bagaimana
masyarakat terkecoh oleh informasi-informasi yang (patut diduga) menyesatkan sehingga lebih
memilih kebenaran berbasis keyakinan emosiaonal belaka. Banyak orang dimudahkan untuk mencari
fakta kebenaran dengan menggunakan gawai (gadget). Namun kenyataannya justru teknologi digital
jejaring media sosial mengarahkan pencarian itu objek jawaban yang sangat sangat berpihak!
Upaya terus mendesak para pemilik platform media sosial untuk objektif tidak banyak
membuahkan hasil karena mereka hanya memiliki 1 singgle truth yaitu profit ekonomi. Justru mereka
semakin menikmati sensasi informasi dan klimaks terjadinya polemik yang memaksa semua orang
singgak ke dalam permainan virtual technology ini. Dalam kegelapan makna, sekali lagi, pilihan jatuh
pada pendekatan hukum dan kekuasaan. Walau, kenyataannya hukum milik siapa dan siapa yang
sedang berkuasa?, juga menjadi satu perbincangan tersendiri.
Tampaknya, masih terdapat celah yang memungkinkan yaitu percepatan migrasi budaya
konvesnsional ke budaya progresif yang memungkinkan masyarakat berkembang dan terbiasa dengan
perubahan yang dinamis di sekitarnya. Budaya progresif yang “terkawal” sangat memungkinkan
masyarakat berpikir out of the box dan masuk dalam kancah cara berpikir global. Budaya progresif
dapat disosialisasikan melalui dua cara yaitu pembelajaran dan langsung kepada masyarakat.
Keduanya memerlukan pendekatan yang berbeda, metode yang berbeda. Bahkan, tiap kelompok
kolektif menggunakan teknik yang berbeda adalah sangat mungkin. Budaya progresif mengajarkan
bahwa perkembangan adalah sebuah konskuensi logis yang terjadi di dalam setiap kehidupan. Jutru,
pergeseran, perkembangan, dan perkembangan merupakan esensi dari budaya. Hal demikian
menjadikan masyarakat lebih mudah memahami pentingnya kemampuan untuk tetap ada di dalam
jalur moral bangsa di tengah kancah kemajuan.
Sudah sampai waktunya kita menyadari dan mempelajari dengan baik perkembangan budaya
dewasa ini. Budaya yang lepas dari kawalan karena ketiadaan politik budaya progresif akan
membawa masyarakat kita terjerumus sebagai “objek” pertarungan makna. Kolektif yang pasif karena
ketiadaan visi dan keadilan.
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5. ARTI PENTING MENGELOLA BUDAYA
Rusaknya sebuah kebudayan berarti pula runtuh dan musnahnya peradaban (Mulder, 1983).
Pengelolaan budaya sangat penting dilakukan. Menjadi bagian dari satu sistem besar budaya dunia,
sangat sulit dihindari dan mengapa harus menghindar? Namun bukan berarti menganut rona budaya
asing absah atas nama kebaruan diri. Keragaman budaya ketimuran mutlak menjadi identitas yang
unggul pada aras lokal, nasional, dan internasional. Jadi jelas, mengelola dan mengontrol arus
perkembangan kebudayaan bangsa merupakan sebuah keniscayaan (Suwito, 1989).
Pengelolaan budaya nasional dapat memperkuat landasan kebangsaan yang meliputi agama,
nilai-nilai, dan keyakinan hidup (Cavallaro, 2001). Tanpa identitas, kita akan mengalami kegelapan
nilai, kebuntuan orientasi, dan tidak memiliki posisi dan pegangan. Masyarakat yang gelisah akan
cenderung memilih apa yang tampak mudah, sesaat, dan instan.
Budaya Indonesia yang beragam semestinya dikelola berdasarkan local genius yang memiliki
corak dan keragaman yang tiada tertandingi di seluruh jagad raya ini. Hingga saat ini, teori dan
pemahaman yang dikembangkan masih mengacu pada dunia ‟Barat‟ yang memiliki ciri mekanistis
dan libido kuat untuk menggeneralisasi berbagai masalah yang secara substansial berbeda. Indonesia
memiliki tingkat keragaman yang tinggi dan melingkupi semua bidang kehidupan. Setiap ‟suku‟
sebagai penyangga (pilar) bangsa memiliki kekhasan yang harus ditangani secara tersendiri dengan
parameter, strategi, dan metode yang berbeda-beda pula.
Pengelolaan budaya yang tepat akan dapat menepis munculnya sikap yang sinis dan
gemakzuchting! Budaya harus tetap dikawal dan dijaga hingga menjadi landasan jati diri, spirit, dan
identitas bangsa yang dijunjung dan dihormati bersama. Sejarah masa lampau mencatat kebesaran
budaya nusantara oleh karena keterbukaannya menerima dan memberi pengaruh antarbudaya. Di sisi
strategis, budaya kita harus mampu melakukan tindakan tegas untuk menolak setiap upaya intervensi
bangsa asing, bahkan berani melakukan perlawanan fisik dan politik (Damarjati, 2004). Sejarah dan
indigenous knowledge sepatutnya memberikan kemudahan kita dalam mengatasi tantangan alam dan
lingkungan sekitar (Prudentia, 2010). Tentulah dibutuhkan perangkat pendidikan kebudayaan yang
memadai (Cohen, 1971). Pendidikan kebudayaan yang mampu merombak etos kerja tradisional,
meningkatkan keberdayaan, daya saing, dan prestasi dalam percaturan lokal, regional, nasional, dan
dunia internasional.

C. SIMPULAN
“Budaya dalam kawalan” bisa diajukan sebagai epilog perbincangan ini. Person kuncinya
adalah manusia. Mengapa? Karena kebudayaan adalah penjelmaan dari budi manusia. Yaitu, manusia
sebagai pribadi (self), anggota masyarakat, warga negara, dan bagian dari semesta alam seisinya. Di
tengah pergumulan budaya hendaknya mampu mengembangkan potensi transcendentalnya. Potensi
transendental budaya akan tumbuh dan berkembang jika manusia sadar untuk mengembangkan
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prestasinya, sadar untuk selalu memperluas cakrawala (pengetahuan, pengalaman, dan ilmu),
mengembangkan sikap moral luhur, selalu berupaya mengambil posisi yang bener 'benar' dan pener
'tepat', dan pembudidayaan pribadi yang dilandasi rasa tulus, ikias, dan sabar. Inilah sesungguhnya the
emergent mentalism yang harus dikawal agar budaya tetap menjadi milik kita
Budaya yang hidup saat ini tentu ada di dalam situasi yang berbeda dengan saat kita
mengenalnya dengan baik. Budaya saat ini telah jauh melaju melampoi pengertian dan pemahaman
kita untuknya. Maka dari itu diperlukan kecerdasan nilai budaya agar kita tetap mampu mengawal
dengan baik. Harus ada upaya antisipatif yang cepat dan tepat dengan mengangkat nilai dan kebajikan
tradisi ke atas permukaan. Nilai budaya etnik yang terawat akan berdampak kepada lahirnya identitas
nasional yang kuat. Masyarakat yang salah dalam menyikapi kebudayaannya pasti akan menjadi
rapuh di tengah pertarungan makna. Rontoknya nilai kebersamaan, guyub, dan gotong royong pada
konteks dunia modern dapat merusak sikap/laku batin masyarakat Indonesia. Sudah waktunya kita
melakukan gerakan nasional untuk kembali menggali dan menguatkan nilai budaya, jati diri, dan
identitas budaya nasional.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai jenis variasi strategi kesantunan positif serta
penggunaan sor singgih basa Bali para pedagang oleh-oleh di pasar seni sebagai bentuk pelayananan bahasa
guna memberikan situasi nyaman agar menarik minat pembeli untuk berbelanja. Teori yang digunakan yaitu
kesantunan Brown dan Levinson serta didukung teori unda usuk basa Bali. Teknik pengumpulan data melalui
observasi, teknik simak dan catat, teknik rekam serta wawancara. Menyimak dan mencatat berbagai tuturan
dalam interaksi pedagang dengan pembeli di empat pasar seni yang berada di pulau Bali yaitu pasar seni
Kumbasari, pasar seni Sukawati, pasar seni Ubud dan Pasar seni Kuta yang menggunakan strategi kesantunan
positif dengan penggunaan sor singgih basa Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang di pasar seni
menggunakan berbagai strategi kesantunan positif, yaitu strategi menunjukkan kesukaan, keinginan dan
kebutuhan lawan tutur, membesar-besarkan perhatian, dan simpati mitra tutur, menyatakan hubungan timbal
balik serta menunjukkan keoptimisan. Penggunaan sor singgih basa Bali dalam setiap tuturan pedagang terdiri
dari basa alus singgih, basa alus madia dan basa alus mider yang bertujuan untuk menghormati mitra tuturnya
yaitu pembeli dan ditentukan menurut konteks situasi terjadinya suatu interaksi.
Keyword: Strategi kesantunan positif, sor singgih basa Bali, pedagang, pasar seni

A. PENDAHULUAN
Pasar seni merupakan pasar selain menjual kebutuhan sehari-hari, namun pasar ini identik
dengan pasar yang khusus menjual berbagai hasil kerajinan seni masyarakat Bali mulai dari baju,
sandal, sarung pantai serta berbagai jenis oleh-oleh berbahan kayu maupun perak. Pesatnya teknologi
dan kemajuan jaman tidak menyurutkan semangat para pedagang di pasar seni untuk meraup rejeki.
Mereka mampu bersaing secara sehat meskipun maraknya muncul pasar-pasar modern yang menjual
hasil seni sebagai satu ciri khas oleh-oleh pulau Bali. Sampai saat ini, pasar seni masih menjadi
tempat tujuan berbelanja para penikmat barang seni dan kuliner tradisional Bali baik wisatawan lokal
maupun wisatawan mancanegara. Pasar seni sebagai tempat terjadinya interaksi antara pedagang dan
pembeli. Oleh karena itu, untuk memberikan rasa nyaman kepada pembeli tanpa terkesan memaksa
seorang pedagang harus mengetahui cara berinteraksi melalui strategi kesantunan dalam bertutur. Hal
ini dikarenakan nyaman tidaknya pembeli dapat berdampak pada kesan yang muncul sehingga
berakibat pada kondisi pasar seni apakah nantinya akan ditinggalkan oleh para pembeli yang ingin
menikmati suasana pasar tradisonal.
Menegosiasikan sebuah harga melalui diskusi antara pedagang dan pembeli disebut dengan tawar
menawar. Seni tawar menawar merupakan cara tradisional yang masih diterapkan di pasar tradisional
di Indonesia khususnya pulau Bali. Bentuk perilaku konsumen yang terjadi dalam setiap transaksi
membutuhkan suatu strategi dalam berkomunikasi. Salah satu strategi yang tepat untuk menjalin
hubungan agar tetap harmonis adalah dengan menggunakan strategi kesantunan positif Brown dan
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Levinson (1978,1987) karena bahasa santun sebagai bentuk pelayanan bahasa pedagang kepada
pembeli. Setiap pasar seni di Bali memiliki suatu keunikan tergantung dari budaya daerah masing
masing. Meskipun seperti itu, penutur basa Bali tetap menggunakan sor singgih basa dalam bertutur
dengan mitra tutur apalagi baru dikenalnya. Sor singgih basa bali merupakan tingkatan-tingkatan
bahasa dalam bahasa Bali. Suasta (1997:14) menyatakan bahwa adanya sor singgih bahasa Bali
disebabkan oleh stratifikasi masyarakat Bali yang dikelompokkan menjadi stratifikasi secara
tradisional dan modern. Sor singgih basa Bali yang benar dapat memberikan kesan nyaman kepada
mitra tutur yaitu pembeli. Tetapi apabila penggunaan sor singgih basa Bali yang kurang tepat
berakibat terjadinya kesalahpahman dalam berkomunikasi. Contoh.
Konteks situasi:
Pedagang menawarkan barang seni koleksinya kepada pembeli yang terlihat berjalan menyusuri
berbagai kios yang ada di pasar seni Kuta. Tampak percakapan terjadi diantara mereka namun karena
kurang nyamannya situasi dalam berkomunikasi tampak pembeli pergi meninggalkan pedagang tanpa
basa-basi.
Pedagang

: bugek (ibu jegeg) ngalih ape bu?
‘Ibu cantik’ mau mencari apa’?

Pembeli

: Wenten gantungan kunci pak?
‘apakah ada gantungan kunci pak’?

Pedagang

: ade bu… bek sajan bentukne bu.
‘ada bu…’ banyak sekali bentuknya bu’.

Pembeli

: sane lian wenten pak?
‘Apakah ada yang lain pak’?

Pedagang

: tusing ade bu ane ne gen…
‘Tidak ada bu hanya ini saja’.

Pembeli

: (diam dan pergi)

Contoh tuturan di atas menjadi satu pembuktian bahwa walaupun pedagang menggunakan
strategi kesantunan berbahasa dengan memperlihatkan simpati terhadap kebutuhan pembeli pada
tuturan “bugek ngalih ape bu”? tetapi pembeli merasa tidak nyaman dengan pelayanan bahasa
pedagang yang kurang santun terhadap pembeli sehingga pembeli lebih baik diam dan langsung pergi
mencari toko lain. Pedagang tidak memahami pentingnya strategi kesantunan berbahasa dalam
bertutur dan pengunaan sor singgih basa Bali yang berdampak pada kunjungan pembeli ke toko
tersebut. Berdasarkan fenomena yang terjadi maka dirasa penting untuk meneliti strategi kesantunan
positif pada penerapan konsep sor singgih basa Bali pedagang oleh-oleh pasar seni di pulau Bali,
sehingga Penelitian ini akan mengkaji strategi apakah yang digunakan oleh pedagang ketika menjual
barang seni yang ditawarkan kepada pembeli di empat pasar seni yang ada di Bali dan sor singgih
basa apa saja yang digunakan pedagang ketika adanya interaksi tawar menawar barang di pasar seni?
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B. KAJIAN TEORI DAN METODE
1. Kesantunan Berbahasa
Kesantunan bersifat universal dimiliki oleh setiap negara didunia. Hanya saja setiap negara
memiliki aturan khusus disesuaikan dengan budaya dan adat yang dimilikinya. Pandangan Sibarani
(2004:170) bahwa kesantunan sama dengan tata krama atau etiket mengandung arti adat atau
kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat beradab untuk memelihara hubungan baik antara
sesama manusia. Dalam pemakaian bahasa, struktur bahasa apabila dilihat berdasarkan ragam dan tata
bahasa maka terdapat struktur kesantunan. Struktur bahasa santun adalah struktur bahasa yang disusun
oleh Penutur agar tidak menyinggung perasaan mitra tutur (Pranowo, 2012:4).
2. Strategi Kesantunan Positif
Terjadinya interaksi antara penutur dan mitra tutur harus menghindari ancaman muka dengan
menerapkan strategi tindak penyelamatan muka (Brown dan Levinson, 1987). Strategi tindak
penyelamatan muka dapat dibagi menjadi lima salah satunya adalah Positive politeness yaitu strategi
bertutur menggunakan kesantunan positif. Kesantunan positif menurut Brown dan Levinson (1987:70)
sebagai berikut.
Positive politeness is oriented toward the positive face of H the positive self-image
that he claims for himself. Positive politeness is approach based it anoints the face of
the addressee by indicating that in some respects S wants H’s (by treating him as a
member of an in group, a friend, a person whose wants and personality traits are
known and liked.
‘Kesantunan positif adalah merujuk pada muka positif mitra tutur karena memiliki
citra positif yang dimiliki setiap orang. Kesantunan positif dilakukan melalui
pendekatan dengan memberikan kesan kepada mitra tutur bahwa penutur juga
memiliki keinginan yang sama dengan mitra tutur (dengan cara memperlakukan mitra
tutur sebagai anggota kelompok, sebagai seorang yang keinginannya juga disukai dan
dikenal oleh penutur’.
Adapun berbagai jenis strategi dalam strategi kesantunan positif sebagai berikut.
Strategi 1

: Notice, attend to H: his/her interest wants, needs, goods.
‘Memperlihatkan kesukaan, keinginan, dan kebutuhan mitra tutur’.

Strategi 2

: Exaggerate (interest, approval, sympathy with H.
Membesar-besarkan perhatian, persetujuan, dan simpati kepada mitra tutur’.

Strategi 3

: Intensify interest to H.
‘Mengintensifkan perhatian penutur dengan mendramatisasikan peristiwa dan
fakta’.

Strategi 4
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‘Menggunakan penanda identitas kelompok atau penanda yang menunjukkan
kesamaan jati diri’.
Strategi 5

: Seek agreement.
Mencari persetujuan dengan topik yang umum atau mengulang sebagian atau
seluruh ujaran penutur’.

Strategi 6

: Avoid disagreement.
Menghindari ketidaksetujuan dengan pura-pura setuju persetujuan yang semu’.

Strategi 7

: Presuppose/raise/assert common ground.
Menunjukkan hal-hal yang dianggap mempunyai kesamaan melalui basa-basi
dan praanggapan’.

Strategi 8

: Joke.
Menggunakan lelucon’.

Strategi 9

: Assert or presuppose S’s knowledge of and concern for H’s wants.
‘Menyatakan paham atau mengerti akan keinginan mitra tutur’.

Strategi 10 : Offer promise.
“Memberikan tawaran atau janji’.
Strategi 11 : Be optimistic.
‘Menunjukkan keoptimisan’.
Strategi 12 : Include both S and H in the activity.
‘Melibatkan penutur dan mitra tutur dalam aktivitas’.
Strategi 13 : Give (or ask for) reasons
‘Memberikan meminta alasan atau jawaban atas pertanyaan’.
Strategi 14 : Assume or assert reciprocity.
Menyatakan hubungan secara timbal balik. Maksudnya adalah apabila mitra
tutur melakukan X, maka penutur akan melakukan Y’.
Strategi 15 : Give gifts to F 1(goods sympathy, understanding, cooperation to H).
‘Memberikan hadiah. (memberikan simpati, pengertian dan kerjasama kepada
mitra tutur.
a.

Konteks
Komunikasi yang terjadi antara penutur dengan mitra tutur tentu saja memiliki suatu maksud

yangg tersirat. Hanya saja, ketika keduabelah pihak kurang peka dalam menafsirkan maksud yang
tersirat pada sebuah tuturan, maka kesalahapahaman pun besar kemungkinan akan terjadi. Menurut
Mulyani (2002:6) bahwa seorang penutur ataupun mitra tutur dengan memahami konteks, dapat
dengan mudah menentukan maksud tuturan. Yaitu, siapa penutur-nya, kepada siapa penutur itu
berbicara, bagaimana hubungan penutur dengan mitra tutur, apa yang menjadi motif bertutur, dalam
rangka apa penutur itu bertutur, tujuannya apa dan dimana tuturan itu terjadi.
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Pandangan Cutting (2003:3) membagi konteks menjadi tiga tipe diantaranya:
“There are three shorts of context (1) the situational context, what speakers know
about what they can see around them, (2) the background knowledge context, what
they know about each other and the world, and (3) the co-textual context, what they
know about what thet have been saying.”tiga jenis konteks yaitu (1) konteks situasi
berkaitan dengan apa yang diketahui oleh Pn saat bertutur terkait apa yang dapat
dilihat disekitarnya, (2) konteks latar belakang pengetahuan yaitu pengetahuan
tentang pengetahuan secara umum maupun khusus, (3) konteks yang terdapat dalam
teks tentang apa yang dituturkan oleh Pn dengan MT.
b.

Sor Singgih Basa Bali
Sistem tingkatan strata sosial masyarakat Bali menerapkan tingkatan tutur (sor-singgih

basa Bali). Penggunaan tingkat tutur bahasa Bali sangat ditentukan oleh status sosial penutur,
mitra tutur ataupun pihak ketiga yang dibicarakan. Disamping itu, penutur bahasa Bali wajib
memahami sikap yang harus diperhatikan ketika berkomunikasi serta berbagai kata-kata yang
mengandung nilai rasa hormat ataupun rasa tidak hormat sangat ditentukan oleh situasi
kebahasaan atau dimana terjadinya percakapan berlangsung dan antar siapa (Suarjana,2008).
Tingkatan sor singgih basa Bali digunakan oleh suku Bali sebagai alat komunikasi dengan
menceminkan tingkatan penutur bahasa tersebut. Sor singgih basa Bali dapat diklasifikasikan
berdasarkan kalimat (Narayana, 1984:19) yaitu:
1) Basa kasar yaitu tingkatan bahasa Bali yang biasa digunakan penutur dalam konteks atau situasi
marah.
2) Basa andap yaitu tingkatan basa Bali yang digunakan dalam bahasa pergaulan sesama wangsa,
sama kedudukan, usia serta kawan sederajat merupakan bahasa kekeluargaan.
3) Basa madia yaitu tingkatan basa Bali yang halus namun nilai rasa bahasa ini tidak terlalu hormat,
sangat rendah, sangat halus sehingga dapat dikatakan bahasa yang berada antara bahasa halus dan
bahasa andap.
4) Basa alus yaitu tingkatan basa Bali yang memiliki nilai rasa bahasa yang tinggi dan hormat
digunakan dalam situasi resmi seperti upacara adat, keagamaan, rapat. Basa alus dapat
dikelompokkan menjadi tiga yaitu:
a. Basa alus singgih adalah tingkatan bahasa Bali yang hanya dapat digunakan oleh pembicara
(O1) untuk menghormati yang dimuliakan baik kepada lawan bicara (O2) maupun orang yang
dibicarakan (O3), yang memiliki kedudukan tinggi dan terhormat. Misalnya, ida ‘ia, beliau’,
ngandika ‘berbicara’ mekolem ‘tidur’.
b. Basa alus sor adalah basa Bali alus yang digunakan penutur untuk bertutur merendahkan
penutur sendiri atau pihak ketiga (O3) yang lebih rendah status sosialnya daripada mitra tutur
atau meninggikan. Misalnya, budal ‘pulang’, miragi ‘mendengar’, ipun ‘dia, ia’.
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c. Basa alus madia adalah basa Bali alus yang terdiri atas basa alus singgih dan basa alus sor
dijadikan satu ketika bertutur dengan golongan bawah ataupun atas yang patut di hormati.
Misalnya, tiang ‘saya’, mriki ‘kemari’, polih ‘dapat’, sampun ’sudah’, durung ‘belum’.
d. Basa alus mider adalah tingkatan bahasa Bali alus yang dapat diterima secara umum, oleh
orang banyak mencakup tuturan tentang hal umum baik itu golongan bawah maupun atas.
Misalnya, rauh ‘datang’, jinah ‘uang’, ayam, ‘ayam’.

Menurut pandangan Kersten dalam Suarjana (2008) menyatakan bahwa konsep penggunaan
sor singgih basa Bali dapat diklasifikasikan berdasarkan golongan atas maupun bawah. Pada masa
sekarang ini terdapat perkembangan dalam pengelompokan golongan tidak saja berlaku secara
tradisional tetapi berlaku secara modern. Pengelompokan secara tradisional golongan atas dapat
diklasifikasikan berdasarkan status faktor keturunan dari tri wangsa atau sering disebut dengan soroh
menak yang terdiri dari wangsa brahmana, wangsa ksatriya dan wangsa waisya. Sedangkan golongan
bawah yaitu wangsa jaba. Berbeda halnya dengan pengelompokan secara modern karena setiap
golongan tri wangsa (wangsa brahmana, wangsa ksatriya, wangsa waisya) dan wangsa jaba
memiliki kesempatan yang sama. Artinya bahwa status sosial seseorang dapat berubah tidak sematamata berdasarkan faktor keturunan saja tetapi status seseorang dapat berubah karena faktor sosial
seperti ekonomi, kedudukan, kekuasaan dalam masyarakat. Kualitas komunikasi seorang penutur Bali
terhadap mitra tutur ataupun pihak ketiga yang dituturkannya sangat tergantung dari ketepatan
penggunaaan sor singgih basa Bali. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi
Kersten dalam Suarjana (2008,88-92) mengklasifikasikan konsep dalam mengggunakan sor singgih
basa Bali untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam berbahasa Bali. Adapun konsepnya sebagai
berikut.
1) Apabila seorang penutur atau orang pertama (O1), dan mitra tutur orang kedua (O2) dan yang
dibicarakan (O3) semuanya termasuk ke dalam golongan bawah, maka bahasa Bali yang
digunakan oleh penutur adalah bahasa Bali Andap.
Contoh:
I meme anak suba adung, keto masih reraman Iluhe.
‘Ibu (saya) sudah sepakat, begitu juga orang tuamu’.
(Suarjana, 2008:88)
2) Apabila seorang penutur atau orang pertama (O1) sebagai golongan bawah, mitra tutur (O2) dan
yang dibicarakan atau orang ketiga (O3) sama-sama golongan atas, maka bahasa yang digunakan
oleh O1 kepada O2 dan bahasa yang digunakan mengenai O3 adalah bahasa alus singgih
sebaliknya untuk orang pertama jika berbicara tentang dirinya sendiri akan menggunakan bahasa
Bali alus sor.
Contoh:
Okan idane taler nyarengin lunga makta anaman.
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‘Putranya juga ikut pergi membawa ketupat’.
(Suarjana, 2008:89)
3) Jika penutur atau orang pertama (O1) sebagai golongan bawah, sedangkan mitra tutur (O2)
golongan atas dan yang dibicarakan (O3) sebagai golongan bawah, maka bahasa yang digunakan
oleh penutur (O1) kepada mitra tutur (O2) adalah bahasa Bali alus singgih. Sedangkan jika
bertutur mengenai O1 dan O3 maka bentuk yang digunakan adalah bahasa Bali alus sor.
Contoh:
Pianak ipun mangkin sampun mapaumahan.
‘Anaknya sekarang sudah berumah tangga’.
(Suarjana, 2008:91)
4) Jika penutur atau orang pertama (O1) sebagai golongan bawah dan mitra tutur (O2) juga golongan
bawah sedangkan yang dibicarakan (O3) golongan atas, maka bahasa yang digunakan oleh O1
kepada O2 adalah bahasa Bali andap berbeda halnya jika tuturan tentang O3 maka bahasa yang
digunakan adalah bahasa Bali alus singgih.
Contoh:
Icang ajak cai sing dadi nulak pikayun Ida.
‘Saya dan kamu tidak boleh menolak keinginan beliau’.
(Suarjana, 2008:92)

3.

Metode Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kebahasaan berupa dialog antara

pedagang dan pembeli lokal asli dari Bali. Dengan beberapa sumber data yaitu, sumber data lisan
berupa hasil rekaman dari berbagai tuturan yang terdapat dalam interaksi pedagang oleh-oleh dengan
pembeli. Sumber data peristiwa yaitu interaksi yang terjadi antara pedagang dengan pembeli ketika
adanya transaksi. Sumber data tempat atau lokasi yaitu empat pasar seni di pulau Bali yang menjadi
pusat berbelanja para wisatawan lokal khususnya yang berasal dari Bali sendiri yaitu pasar
Kumbasari, pasar Sukawati, pasar Ubud dan pasar Kuta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif
karena berkaitan dengan makna dari fenomena, peristiwa, kejadian yang berkaitan dengan orang
ataupun masyarakat yang diteliti dalam konteks kehidupan masyarakat Bali yang berprofesi sebagai
pedagang di pasar seni. Penelitian kualitatif ini menggunakan teknik observasi yaitu Observasi
berperan pasif dengan cara kerja peneliti mendatangi langsung lokasi peristiwa untuk mengamati dan
menggali informasi tentang prilaku dan kondisi lingkungan (Sutopo, 2006:76), teknik simak dan catat
yaitu peneliti menyimak setiap tuturan yang terjadi antara pedagang dan pembeli oleh-oleh dengan
langsung mencatat setiap tuturan yang mengandung strategi kesantunan positif dan sor singgih basa
Bali. Teknik rekam yaitu merekam setiap interaksi yang terjadi menggunakan alat perekam agar
mendapatkan data se-alami mungkin serta teknik wawancara para informan yang berkaitan dengan
pedagang di pasar seni tersebut. Tiga tahap analisis dilakukan untuk mendapatkan hasil analisis yang
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mampu menjawab rumusan masalah diantaranya 1) tahap menganalisis setiap data yang didapat
bersamaan dengan aktivitas pengumpulan data, 2) Tahap analisis dalam bentuk interaktif melalui
wawancara dengan para informan, 3) tahap analisis yang dilakukan bersamaan dengan proses aktivitas
serta dilakukan sejak awal pelaksanaan pengumpulan data, sampai pada perumusan simpulan akhir.

C. PEMBAHASAN
Konteks Situasi (1):
Pedagang menawarkan barang dagangan kepada pembeli. Terjadi interaksi diantara pedagang dan
pembeli dan sampai akhirnya pembeli mendapatkan barang yang diinginkan sesuai dengan harga yang
dikehendaki oleh pembeli.
Pedagang

: Mriki bu, metumbasan, Daster katun nggih?.
‘Mari kesini bu, berbelanja, apakah beli daster berbahan katun?’.

Pembeli

: Wenten sarung pantai nggih?.
‘Apakah ada sarung pantai?’.

Pedagang

: Oh wenten niki bahan katun, warna pink napi sane biru corakne lian.
‘Oh ada ini bahan katun, apakah warna pink atau warna biru yang coraknya
berbeda’.

Pembeli

: Kude siki bu.
‘Berapa satu bu?’.

Pedagang

: Kude nika ngerereh? Satu lusin?.
‘Berapa perlunya? Satu lusin?’.

Pembeli

: Ten kalih manten.
‘Tidak bu dua saja’.

Pedagang

: Nggih Rp. 100.000 manten nggih aturin, anggen garus.
‘Ya Rp. 100.000 ribu saja saya kasi untuk penjualan pertama’.

Pembeli

: Beh mael sajan bu.
‘Aduh mahal sekali bu’.

Pedagang

: Nggih aji kude?.
‘Ya berapa ibu berkenan’.

Pembeli

: Numbas kalih bu…
‘Saya beli dua bu’.

Pedagang

: Nggih Rp. 75.000 kalih aturin…napi malih? Kalung sareng lukisan Bali
wenten anggen oleh-oleh.
‘Ya saya kasi rp. 75.000 ribu dua ya, apa lagi? Ada kalung dan lukisan Bali
untuk oleh-oleh’.

Pembeli

: Nike manten bu.
‘Itu saja bu’.
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Pedagang

: Nggih warna napi niki, pink becik sareng biru muda niki bu.
‘Ya warna apa yang ibu inginkan? Bagus warna pink dan biru muda ini bu’.

Pembeli

: Nggih nike bu.
‘Ya itu saja bu’.

Pedagang

: Suksma bu..
‘Terimakasih bu’.
(garus...garus sambil memukul mungkul barang menggunakan uang yang
diterima dari pembeli)

Data tuturan antara pedagang dan pembeli pada konteks situasi di atas, terjadi secara alami
di pasar seni, menjual berbagai macam jenis oleh-oleh ciri khas bali yaitu pasar seni Sukawati yang
berada di kabupaten Gianyar. Seorang pedagang tampak dengan ramahnya menyapa pembeli dengan
strategi menunjukkan keinginan dan kebutuhan lawan tutur, “daster katun nggih? ‘perlu daster
berhana katun ya?’. Selain itu, tuturan “napi malih? kalung sareng lukisan Bali wenten anggen oleholeh”. ‘apa lagi? Ada kalung dan lukisan Bali untuk oleh-oleh’, merupakan strategi pedagang dengan
cara membesar-besarkan perhatian, dan simpati mitra tutur serta menunjukkan keoptimisan terlihat
pada tuturan, “pink becik sareng biru muda niki bu”. ‘Bagus warna pink dan biru muda ini bu’.
Penggunaan sor singgih basa dalam setiap tuturan pedagang menerapkan basa alus madia karena
basa bali alus umumnya dituturkan kepada mitra tutur yang belum dikenal serta hubungan
keakrabannya belum terlalu akrab, pertama kali bertemu karena bahasa alus ini memiliki nilai rasa
tengah-tegah karena dpat digunakan untuk orang yang dihormati ataupun pihak yang statusnya lebih
rendah daripada penutur. Misalnya pada kata “niki, nike, napi, mriki, ten” yang digunakan pedagang
kepada pembeli oleh-oleh.
Konteks Situasi (2) :
Seorang pedagang menawarkan pembeli untuk singgah ke toko tempatnya berjualan. Tampak pembeli
melihat-lihat berbagai koleksi yang dimiliki pedagang tersebut dan akhirnya pembeli tertarik dengan
lukisan dan terjadi transaksi.
Pedagang

: Cingak-Cingak dumun bu.
‘Mari dilihat-lihat dulu bu’.

Pembeli

: Nggih pak.
‘Iya pak’.

Pedagang

: Baju kaos bali, gantungan kunci, lukisan bali.
‘Ada baju kaos bali, gantungan kunci, lukisan Bali’.

Pembeli

: Lukisan niki ajikude pak?.
‘Lukisan ini berapa pak?’.

Pedagang

: Becik sajan niki lukisan legong, sampun medaging bingkai lukisan. Anggen
pegarus Rp. 100.000 nggih.
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‘Bagus sekali ini lukisan legong, sudah ada bingkainya untuk harga awal saya
kasi Rp.100.000’.
Pembeli

: Kiraingin kidik pak.
‘Kurangin harganya pak’.

Pedagang

: Nggih Rp. 75.000 sampun harga pokok nike.
‘Ya saya kasi Rp. 75.000 ribu saja harga pokok’.

Pembeli

: Nggih sane niki pak.
‘Iya saya ambil yang ini pak’.

Pedagang

: Sampun niki bu.
‘Ini sudah bu’.

Pembeli

: Jinahne pas pak.
‘Uangnya pas pak’.

Pedagang

: Nggih jinah pas ten kenapi, Suksma bu.
‘Terimaksih bu’.

Strategi tutur pedagang ketika melayani pembeli di pasar seni Ubud berdasarkan konteks
situasi di atas adalah pedagang menawarkan barang dagangan seolah-olah memahami kebutuhan dan
memberikan simpati kepada mitra tutur’. Terlihat pada tuturan pedagang dalam bentuk informasi
bahwa di tokonya menyediakan barang-barang seperti baju kaos, gantungan kunci, lukisan Bali, “baju
kaos bali, gantungan kunci, lukisan bali”. Disamping itu, pedagang tetap memberikan tuturan yang
meyakinkan dalam bentuk keoptimisan bahwa lukisan yang dijualnya bagus, terlihat pada data tuturan
“becik sajan niki lukisan legong, sampun medaging bingkai lukisan. Anggen pegarus Rp. 100.000
nggih”. ‘Bagus sekali ini lukisan legong, sudah ada bingkainya untuk harga awal saya kasi
Rp.100.000’. Penggunaan bahasa alus mider ditunjukkan pada kata “jinah’ ‘uang’. Basa alus mider
adalah tingkatan bahasa Bali alus yang dapat diterima secara umum, oleh orang banyak. Penggunaan
bahas alus madia pada kata “niki, nika, nggih, kidik” merupakan kata yang digunakan pedgang kepada
pembeli yang statusnya sama sekali tidak dikenal, pertama kali bertemu serta tidak adanya keakraban
sama sekali dengan harapan menggunakan bahasa alus ini dapat secara langsung menghormati
pembeli dan memberikan rasa nyaman ketika berbelanja di tokonya.
Konteks Situasi (3) :
Pedagang makanan di salah satu kios yang berada di pasar Kumbasari Denpasar menawarkan
makanan yang dijualnya kepada para pembeli yang melintas di sana. Tampak pembeli tertarik untuk
membeli rujak kuah pindang gula.
Pedagang

: Metumbasan bugek (ibu jegeg), niki kripik bayam wawu lebeng enak niki. Nasi
campur, rujak , tipat kuah bugek.
‘Mari berbelanja bugek (ibu cantik), ini ada kripik ayam baru saja mateng enak
sekali, ada nasi campur, rujak, tipat kuah bugek’.

Pembeli

: Rujak kuah pindang gula wenten bu ?.
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‘Apakah ada rujak kuah pindang gula (rujak gula pasri ataupun gula merah
dicampur dengan air rebusan ikan pindang) bu?’.
Pedagang

: Wenten, buahne napi? Campur? Pedes napi ten?
‘Ada, buahnya apa? Campur? Pedes apa tidak?’.

Pembeli

: Campur bu, pedes.
‘Campur bu, pedes’.

Pedagang

: Nggih… bungkus niki bugeg? napi ajeng driki?
‘Nggih ini dibungkus bugeg? Atau makan di sini?’.

Pembeli

: Bungkus.
‘Bungkus’.

Pedagang

: Niki bugeg, Rp. 5000 manten….tipat kuah ten? tumbasin siki nae, bugek icen
tiang medaging taluh sareng be sisit ayam Rp.8000 manten.
‘Ini bugek, Rp. 5000 saja, tipat kuah nda? Beli satu dunk, kalu beli nanti bugek
saya kasi telur dan ayam sisit hanya Rp.8000 saja’.

Pembeli

: Niki bu jinahn. Ten benjang-benjang.
‘Ini bu uangnya, tidak beli, lain kali saja’.

Pedagang

: Suksma nggih.
‘Terimakasih ya.’

Data tuturan di atas terjadi di pasar Kumbasari Denpasar. Seorang pedagang menawarkan
makanan yang dijualnya kepada para pembeli yang lalu lalang di depan kios makanannya. Tuturan
yang mengandung makna simpati terhadap kebutuhan mitra tutur sebagai bentuk strategi kesantunan
yang telah dilakukan pedagang untuk menjual barang dagangan agar menarik minat pembeli untuk
berbelanja. Strategi ini tampak pada tuturan. kalimat seinformatif mungkin “Nasi campur, rujak, tipat
bugek”, seakan-akan pedagang mengetahui kebutuhan pembeli. Selain itu, memperlihatkan kesukaan
pembeli pada tuturan “buahne napi? Campur? Pedes napi ten”. Serta strategi berjualan dengan
memberikan rasa optimis pembeli untuk tidak ragu membeli makanan yang dijual pedagang tersebut.
Contohnya, “niki kripik bayam wawu lebeng enak niki”.

Serta mengharap pembeli berbelanja

makanan lainnya dengan menuturkan strategi yang menyatakan hubungan secara timbal balik.
Contohnya pada tuturan “tumbasin siki nae, bugek icen tiang medaging taluh sareng be sisit ayam Rp
8000 manten”. Ini artinya suatu strategi berjualan apabila ibu cantik membeli ketupat kuah yang dijual
pedagang maka pedagang akan memberikan telur dan daging ayam sisit seharga Rp. 8000 ribu saja
padahal jika menggunakan telur harga sebenarnya adalah Rp. 10.000 per porsi. Melihat percakapan
yang terjadi berdasarkan contoh data tuturan di atas, pedagang makanan dipasar tradisonal
menggunakan berbagai variasi kata dalam bahasa alus yaitu, basa alus singgih pada pada kata
“metumbasan, icen”, basa alus madia pada kata “nggih, niki, tiang, wenten” dengan tujuan utama
menghormati pembeli dan memberikan kenyamana dalam berinteraksi sehingga pembeli tertarik
untuk berbelanja.
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D. SIMPULAN
Berdasarkan contoh data di atas dapat ditarik simpulan bahwa pedagang oleh-oleh di pasar
tradisonal yang berada di Bali menggunakan berbagai strategi kesantunan positif yaitu strategi
memperlihatkan kesukaan, keinginan, dan kebutuhan mitra tutur’, strategi membesar-besarkan
perhatian, persetujuan, dan simpati kepada mitra tutur’. Strategi menunjukkan keoptimisan’serta
strategi yang menyatakan hubungan secara timbal balik. Penerapan sor singgih basa Bali pada setiap
tuturan pedagang oleh-oleh menggunakan berbagai jenis kata dalam basa alus singgih, basa alus
madia dan basa alus mider dengan tujuan utama adalah untuk menghormati pembeli dan memberikan
kesan aman serta nyaman dalam bertransaksi di pasar seni yang berdampak pada tingkat kunjungan
pembeli kedepannya.
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ENKLAVE BAHASA MELAYU DI WILAYAH MALUKU UTARA
DAN MALUKU: RELEVANSINYA DENGAN KERAGAMANNYA
PASCA PEMEKARAN PROVINSI MALUKU
Afidaa Wahid

ABSTRAK
Kajian bahasa Melayu di wilayah Kepulauan Maluku dalam makalah ini ditinjau dari perspektif kajian
dialektologi diakronis terhadap variasi bahasa Melayu yang digunakan di dua wilayah provinsi pasca pemekaran
Provinsi Maluku yang dipilah atas Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku. Berdasarkan latar belakang
historis dan ekologi bahasa serta budaya lokal di kedua provinsi itu dapat diamati keberagaman variasi bahasa
Melayu di wilayah tersebut. Karakteristik bahasa Melayu yang berbeda dapat diamati di setiap daerah enklave
Kepulauan Maluku antara enklave bahasa Melayu baik di wilayah Maluku Utara maupun Maluku.
Secara historis berdasarkan kajian geografi budaya, gelombang migrasi Melayu lebih awal mencapai
Provinsi Maluku Utara yang berpusat di Ternate sebagai pusat perdagangan komoditi rempah-rempah pada
pasar global pertama yang berlangsung sejak zaman Kesultanan Ternate. Adapun gelombang migrasi ke dua dan
selanjutnya berlangsung lebih kemudian mencapai wilayah Maluku Tengah dengan pusat perdagangan rempahrempah di Ambon yang berlangsung sejak abad ke 5 dan ke 6 Masehi (Spencer dan Thomas, 1927).
Dengan menggunakan teknik rekonstruksi dan pendekatan kualitatif Collins (2005), menerapkan
metode komparatif yang menetapkan protobahasa Melayu Ambon sebagai bahasa awal yang menurunkan
mesobahasa Melayu Maluku Utara yang paralel dengan mesobahasa Melayu Maluku. Dalam garis silsilah
kekerabatan dijelaskan bahwa bahasa Melayu Manado (BMM), bahasa Melayu Ternate (BMT), dan bahasa
Melayu Gorap (BMG) secara paralel diturunkan dari mesobahasa Melayu Maluku Utara, sedangkan bahasa
Melayu Ambon (BMA) dan bahasa Melayu Kupang (BMK) diturunkan dari mesobahasa Melayu Maluku.
Informasi selanjutnya, menurut Spencer dan Thomas (1927) diungkapkan berlangsungnya gelombang
awal migrasi Melayu yang mencapai Ternate diperkirakan pada abad ke 2 hingga 3 Masehi. Pada masa itu
kesultanan Ternate merupakan pusat perdagangan komoditi rempah-rempah pada era pasar global pertama yang
ramai dikunjungi para pedagang dari berbagai negara. Sebagai lingua franka BMT banyak menyerap unsurunsur bahasa Non-Austronesia, karena pengaruh bahasa Ternate. Adapun BMA sebagai lingua franka tidak
mengalami hal yang sama karena bahasa lokal di sekitar Ambon termasuk serumpun (Austronesia) dengan
bahasa Melayu. Pada gelombang migrasi Melayu berikutnya yang berlangsung sejak abad ke 5 hingga 6 Masehi
BMA digunakan sebagai lingua franka di wilayah Maluku yang berpusat di Ambon sebagai pusat perdagangan
rempah-rempah selain Ternate. Oleh karena itu, pada hakekatnya baik lingua franka BMT maupun BMA
berbeda secara karakteristik karena faktor historis, di samping faktor ekologi bahasa dan budaya lokal serta
lingkungan ekologisnya.
Kata kunci :Enklave bahasa Melayu, lingua franka, protobahasa, mesobahasa.

A. PENDAHULUAN
Bahasa Melayu sebagai lingua franka yang digunakan di wilayah enklave Melayu Provinsi
Maluku Utara dan Provinsi Maluku tidak dapat disangkal menjadi dasar penyebaran bahasa nasional
yang efektif ke berbagai pelosok kepulauan Maluku. Dengan keragaman latar belakang bahasa dan
budaya lokal di kedua provinsi itu dan berdasarkan latar belakang historis migrasi Melayu yang
berbeda pada masa lampau, bahasa Melayu daerah enklave Provinsi Maluku Utara pada hakekatnya
berbeda dengan bahasa Melayu enklave Provinsi Maluku. Alasannya karena karena menurut kajian
geografi budaya yang diungkapkan Spencer dan Thomas (1927) lebih awal migrasi Melayu mencapai
Provinsi Maluku Utara (Ternate) dibandingkan dengan migrasi Melayu pada gelombang berikutnya
yang mencapai Provinsi Maluku (Ambon).
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Penelitian kekerabatan bahasa-bahasa Melayu di Indonesia bagian Timur (IBT), khususnya di
wilayah kepulauan Maluku sudah secara memadai mendapat perhatian para linguis baik manca negara
maupun linguis Indonesia. Di antara para linguis yang telah berhasil melakukan penelitian tentang
bahasa Melayu di kawasan itu, James Collins termasuk salah seorang linguis perintis kajian bahasabahasa Melayu Maluku dari perspektif kajian linguistik diakronis. Dalam karangannya tersebut
(Collins, 2005), diungkapkannya tentang klasifikasi genetis bahasa-bahasa Melayu Maluku yang
menggambarkan secara garis besar silsilah kekerabatan bahasa-bahasa Melayu di wilayah tersebut.
Patut dicatat bahwa publikasi Collins itu dihasilkan sebelum terjadi pemekaran Provinsi Maluku
berdasarkan kebijakan otonomi daerah. Sesuai dengan hasil pemekaran wilayah itu, Provinsi Maluku
Utara terpisah dari Provinsi Maluku. Sesuai dengan kenyataan dewasa ini, pandangan Collins
cenderung tidak selaras lagi dengan situasi wilayah pasca pemekaran Provinsi Maluku. Pandangan itu
kurang sesuai dengan situasi yang telah berkembang. Dengan perubahan wilayah administrasi kedua
provinsi maka asumsi Collins mengenai silsilah kekerabatan bahasa-bahasa Melayu Maluku tidak
sesuai lagi dengan kenyataan yang ada. Hal itu dapat dipahami mengingat pemisahan Maluku menjadi
dua provinsi pada tahun 1999. Berdasarkan alasan tersebut maka pendapat Collins tersebut perlu
ditinjau kembali agar dapat diselaraskan dengan situasi wilayah di kedua Provinsi Maluku pasca
pemekaran. Dengan demikian, melalui tinjauan ulang hasil penelitian terdahulu dapat dibenahi dan
dilengkapi dengan akumulasi informasi yang relevan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik
sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya ada.
Dalam kajian Collins (2005), diasumsikan bahwa bahasa Melayu enklave di Provinsi Maluku
(BMA) merupakan bahasa awal (protobahasa) yang menurunkan bukan hanya bahasa Melayu di
Provinsi Maluku, melainkan juga di Provinsi Maluku Utara. Dihipotesiskan Collins bahwa
protobahasa Melayu Ambon mewariskan baik mezobahasa Maluku Utara maupun mezobahasa
Maluku. Secara sekilas diilustrasikan dalam diagram 1 sebagai berikut.
Protobahasa
Melayu Maluku (PMM)

Mezobahasa

Mezobahasa

Melayu Maluku Utara (MMU)

Melayu Maluku (MM)

Melayu Manado Melayu Ternate Melayu Gorap
(Md)
Keterangan.

(Tte)

(Gr)

Melayu Ambon
(Ab)

Melayu Kupang
(Kp)

Diagram 1 menunjukkan garis silsilah kekerabatan bahasa Melayu Maluku dan bahasa
Maluku Utara (Collins, 2005).Garis silsilah tersebut menjelaskan bahasa Melayu
Manado (BMM), bahasa Melayu Ternate (BMT) dan bahasa Melayu Gorap (BMG)
secara paralel diturunkan dari mesobahasa Melayu Maluku Utara. Sedangkan bahasa
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Melayu Ambon (BMA) dan bahasa Melayu Kupang (BMK) diturunkan dari
mesobahasa Melayu Maluku.
Selanjutnya, menurut Spencer dan Thomas (1927), gelombang awal migrasi Melayu ke Indonesia
bagian Timur diperkirakan berlangsung sejak abad ke 2 sampai ke 3 Masehi. Wilayah yang dicapai
pada awalnya adalah kesultanan Ternate, yang menjadi pusat pasar global yang pertama di Indonesia
pada masa lampau dengan rempah-rempah sebagai komoditi dagang yang utama. Ditinjau dari sisi
bahasa, yang digunakan di Ternate, BMT sebagai lingua franka, merupakan campuran bahasa (kreol)
daerah Ternate yang tidak serumpun

dengan bahasa Melayu. Dengan kata lain, karena BMT

dipengaruhi bahasa Ternate yang non-Austronesia. Lingua franka BMT banyak menyerap unsur
bahasa Ternate Non-Austronesia.
Berbeda dengan BMA sebagai lingua franka, yang ekologi bahasanya tidak sama dengan BMT
karena pada umumnya bahasa lokal di sekitar Ambon termasuk anggota kelompok bahasa serumpun
(Austronesia) dengan bahasa Melayu. Hal itu tidak terlepas dari relasinya dengan migrasi Melayu
pada gelombang ke 2 sejak abad ke 5 dan ke 6 Masehi yang mencapai wilayah Maluku dengan
berpusat di kota Ambon sebagai pusat perdagangan rempah-rempah yang ke 2 di Maluku. Penyebaran
BMA kemudian pada zaman kolonial Belanda mencapai pula Pulau Timor dengan pusat kota Kupang
sebagai pusat administrasi kolonial. Dengan demikian, pada hakekatnya lingua franka BMT dan BMA
memiliki perbedaan yang karakteristik secara signifikan karena faktor historis dan ekologi bahasa dan
budaya lokal yang berbeda. Berdasarkan asumsi tersebut, tampak bahwa secara karakteristik bahasa
Melayu di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Maluku pada prinsipnya berbeda.
Perbedaan antara bahasa Melayu enklave Maluku Utara dan enklave Maluku tidak
menyebabkan perbedaan saling paham antar bahasa (mutual intelligibility). Namun perbedaan yang
ada dimungkinkan karena perbedaan logat yang didasari karena subdialek yang berbeda oleh latar
belakang ekologi bahasa dan budaya lokal di sekitarnya.

B.

KAJIAN TEORI DAN METODE
Kerangka Teori Kajian Enklave Melayu di Maluku Utara dan Maluku
Dalam makalah ini digunakan kerangka teori linguistik historis komparatif untuk menjelaskan

relasi kekerabatan bahasa Melayu di ke dua daerah enklave yang dikaji. Bertolak dari kerangka teori
tersebut diadakan tinjauan kembali hasil kajian Collins (2015) mengenai relasi kekerabatan bahasabahasa Melayu dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan piranti teknik rekonstruksi dalam
kajian linguistik diakronis. Selain itu, pendekatan dialektologi diakronis diterapkan pula karena
berbasis pada asumsi tentang bahasa Melayu di daerah enklave pada umumnya berkaitan dengan
dialek yang berkembang di luar daerah asalnya. Namun, karena dialek Melayu yang berkembang
dalam kurun waktu yang cukup lama, dihipotesiskan telah mengalami perkembangan setelah terjalin
kontak dengan bahasa lokal di lokasi yang jauh dari bahasa asalnya mengalami proses menjadi lingua
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franka sebagai bahasa kreol. Identitas lingua franka seperti itu dipandang sebagai bahasa mandiri yang
telah banyak berbeda dengan bahasa Melayu di daerah asal. Oleh karena itu, kajian kekerabatan
bahasa Melayu seperti di wilayah Maluku Utara dan Maluku memperlakukan objek kajian sebagai
bahasa yang mandiri walaupun tidak mengabaikan kenyataan bahwa pada mulanya dalam
persebarannya mencapai daerah enklave identitasnya sebagai dialek atau variasi Melayu tidak dapat
disangkal. Hal tersebut tampak juga seperti yang ditemukan dalam kajian Collins yang menetapkan
garis silsilah kekerabatan bahasa Melayu di Maluku Utara dan Maluku. Collins bahkan lebih lanjut
menetapkan protobahasa Melayu Maluku yang berkaitan dengan mesobahasa yang memiliki relasi
paralel antara bahasa Melayu Maluku Utara dan bahasa Melayu Maluku yang dipandang sebagai
bahasa-bahasa berkerabat.
Metode Kajian yang Digunakan dalam Analisis
Sejumlah kajian Collins mengenai kekerabatan bahasa-bahasa Melayu di Maluku dipublikasikan
dalam jurnal linguistik Seri NUSA dengan judul “Dialek-dialek Melayu Maluku” (Collins, 1985).
Berdasarkan kajian Collins dalam jurnal tersebut pendekatan dialektologi diakronis yang digunakan
dalam analisis dialek-dialek bahasa Melayu Maluku, dengan memadukan metode linguistik diakronis
dan dialektologi, sehingga pendekatannya dikenal sebagai pendekatan dialektologi diakronis yang
mengkaji relasi kekerabatan bahasa Melayu di kepulauan Maluku. Penerapan metode linguistik
diakronis tampak dalam pendekatan kualitatif dengan teknik rekonstruksi bahasa awal Melayu
Maluku. Penetapan mesobahasa berdasarkan dukungan bahasa Melayu moderen sebagai bahasa
kerabat yang diturunkan dari mesobahasa Maluku Utara termasuk BMM yang berkerabat erat dengan
BMT. Adapun mesobahasa Maluku ditetapkan dari bahasa Melayu moderen BMA yang berkerabat
erat dengan BMK. Dengan demikian, status bahasa-bahasa Melayu yang direkonstruksi
diidentifikasikan sebagai bahasa mandiri yang saling berkerabat. Karena status BMG belum
diinformasikan maka dalam mesobahasa Maluku Utara belum tercantum keanggotaan BMG. Namun,
informasi baru diketahui melalui penelitian Gufran (2007) mengenai identitas BMG, kemudian
tercantum pula dalam publikasi Badan Bahasa (2008).
Dengan mengandalkan faktor sejarah yang berkaitan dengan migrasi Melayu secara bergelombang,
seperti diungkapkan pakar geografi budaya (Spencer dan Thomas, 1972) disimpulkan bahwa
protobahasa Melayu Maluku tidak mewarisi mesobahasa Melayu Maluku Utara yang paralel dengan
mesobahasa Melayu Maluku. Di antara bahasa Melayu di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi
Maluku mengingat perbedaan latar belakang sejarah migrasi Melayu yang disertai pula faktor
perbedaan ekologi bahasa dan pengaruh bahasa dan budaya lokal yang berlainan rumpun bahasa.
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C. PEMBAHASAN
1. Kekerabatan Bahasa Melayu di Daerah Enklave (Provinsi) Maluku Utara
Di Provinsi Maluku Utara terdapat bahasa Melayu di dua daerah urban yang terdapat di Ternate
dan Manado. Collins (2005) telah menggungkapkan adanya relasi kekerabatan di kedua daerah urban
tersebut. Hal itu ditunjang pula oleh Lapian (1982) yang berpendapat bahwa BMM memiliki
kemiripan dengan BMT yang diduga karena pengaruh serapan BMM terhadap BMT. Perlu dicatat
bahwa relasi kekerabatan bahasa Melayu di wilayah Maluku Utara berkaitan dengan kekerabatan
BMM, BMT dan BMG. Namun karena lokasi BMG terletak di daerah periferal, Collins
menamakannya dengan label daerah suburban.
1.1 Relasi Kekerabatan di antara Dua Daerah Urban Berbahasa Melayu yaitu Ternate
dan Manado.
Dalam data yang disajikan berikut dijelakan sekilas analisis fungsi dan kategori sintaksis
sejumlah klausa dalam BMM dan BMT serta ekuivalennya dalam BMG. Selanjutnya, bahasa Melayu
pada dua urban tersebut secara berurutan disandingkan dengan bahasa Melayu di daerah suburban
(Jailolo dan Morotai).
Contoh-contoh dalam sejumlah klausa berikut dapat dicermati.
1a. [#pe so’e skali
Kgt Adj Ints

bulung riki

pigi di gereja kong turun tu ujang. #] (BMM)

Neg Ket Wkt V KtD N Part PnS V

Kgt

N*)

Itu sial sungguh hampir pergi di gereja malah turun itu hujan
‘Wah, sialan benar belum mencapai tujuan ke gereja hujan sudah turun duluan’
------------------------------*)Kgt=kata ganti tunjuk; Adj=Adjektif; Ints=Intensif; Neg=Negasi; Wkt=Waktu; Obj=Objek;
V=Verba; KtD=Kata depan; N=Nomina; Part Pns= Partikel penunjuk situasi;
1b. [#so’e na sampe reke tidapopi di gereja barda uja mo turun. #] (BMG)
N Ints V

KKbt*)Neg Part V KtD N Adj N KKbt V

Masalah, benar belum sampai tiba di gereja malah hujan sudah duluan turun
‘Wah, sialan benar belum mencapai tujuan ke gereja hujan sudah turun duluan’
----------------------------Kkbt*)= Kata kerja bantu;
2a. [#Torang pulang lagi cuma ada bajalang. #] (BMM)
KtGO2Jm (Inkl)*V

Adv Konj KKbt V

Kamipulang lagi hanya ada berjalan
‘Kami pulang kembali hanya berjalan kaki’
----------------------------KtGo2 Jm (Inkl)*)= Kata ganti orang kedua jamak inklusif;
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2b. [#Kampulamecumamobajalan. #] (BMG)
KtGO2 Jm (Inkl)*V Konj KKbt V
Kami kembali tetapi hanya mau (sambil) berjalan
‘Kami pulang tetapi hanya sambil berjalan kaki’
3a. Marsampe sanakurangpe dapamayat (BBM)
KonjV KgT Neg KgT V N
Tetapi sampai sana kurang dapa itu mayat
‘Tetapi ketika tiba di sana ternyata yang ditemukan mayat’
3b. Tapi sampe sanatinggalmayat (BMT)
Konj V

KgT

V

N

Tetapi sampai sana tingal mayat
‘Tetapi ketika tiba di sana ternyata yang ditemukan mayat’
3c. Tapi sana reke

tinggal mayat (BMG)

Konj KgT KKbt V

N

Tetapi di sana hampir sampai tinggal mayat
‘Tetapi ketika tiba di sana ternyata yang ditemukan mayat’
Dari data yang disajikan di atas tampak sejumlah kemiripan dan perbedaan dalam beberapa
contoh klausa tutur lisan berdasarkan fungsi dan kategori sintaksis dengan menggunakan data dalam
bahasa Melayu baik pada kedua daerah urban maupun daerah suburban.
Perbedaan yang ada tampaknya sesuai dengan asumsi bahwa kekerabatan antara BMT dan BMM
lebih disebabkan oleh faktor ekologi bahasa dan budaya serta relasi antar daerah urban dan suburban.
Jika diidentifikasi relasi antar kedua dialek urban tampak bahwa kemiripan yang ada terkait dengan
faktor ekologi bahasa yang memperlihatkan lokasi kedua kota sebagai daerah urban dan pusat budaya.
Demikian pula, relasi antar daerah urban dan suburban yang terkait dengan kontak perdagangan di
daerah pusat budaya dan daerah di luar pusat budaya. Relasi tersebut menyangkut pasokan komoditi
dagang dari daerah di luar pusat budaya dengan daerah pusat budaya yang sekaligus menjadi pusat
perdagangan rempah-rempah.
Pada masa lampau Ternate lebih terkenal sebagai daerah urban yang menjadi pusat perdagangan
rempah-rempah ketika Kesultanan Ternate menjadi pusat pasar global akibat perdagangan komoditi
yang menjadi rebutan para pedagang baik domestik maupun seperti pedagang Jawa dan Melayu
maupun para pedagang manca negara seperti Spanyol, Portugis dan Belanda. Pada masa itu, Ternate
merupakan pula daerah urban yang menggunakan lingua franka BMT yang sejak awal telah menarik
perhatian para pedagang manca negara yang di awali oleh kedatangan musafir Pigafetta asal Spanyol
yang kemudian menerbitkan kamus awal BMT (Collins,1985).

89

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN MUTAKHIR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN KEBHINEKATUNGGALIKAAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Kajian terhadap BMT dalam kepustakaan linguistik Maluku Utara memperlihatkan
perkembangan kajian BMT yang telah cukup memadai seperti yang tercatat dalam kajian pustaka
seperti di ungkapkan Wahid (2017). Melalui perkembangan yang berbeda BMM di masa Kolonial
Belanda telah dikenal sebagai bahasa Melayu daerah urban yang identitasnya mirip dengan BMT.
Kajian terhadap BMM tergolong kajian yang telah memadai karena sudah menjadi perhatian
pemerintah, seperti dalam kajian yang dipelopori oleh Badan Bahasa (Salea Warouw,1982).
Dokumentasi tentang BMM telah mendapat perhatian para peneliti bahasa terdahulu hingga masa
kini. Lokasi daerah pakai BMM yang berada diperairan maritim lintas dagang ketika kontak dagang
berlangsung dengan Ternate sebagai pusat pasar global pertama komoditi rempah-rempah, telah
menarik para pedagang baik manca negara maupun domestik. Karena pengaruh ini menurut Lapian
(1982), terdapat asumsi yang cenderung memandang BMM memiliki banyak kemiripan dengan BMT
karena pengaruh unsur serapan dari bahasa Ternate yang mempengaruhi BMT. Misalnya, kemiripan
dalam kategori sintaksis pronomina dsb. Kemiripan lingual tersebut karena kedua daerah urban yang
mempunyai keterhubungan dalam jalur dagang rempah-rempah yang pada dasarnya lebih
mengutamakan penggunaan lingua franka BMT pada mulanya. Hal tersebut karena Ternate
merupakan daerah pusat kesultanan yang menjadi pusat pasar global pertama bagi komoditi rempahrempah. Manado yang terletak di jalur perairan maritim sebagai lokasi lintas dagang dengan Ternate
diduga terpengaruh oleh faktor kemashyuran kesultanan Ternate pada masa lampau. Berbeda dengan
daerah suburban yang menggunakan BMG, seperti di daerah Jailolo (Halmahera Barat) dan Pulau
Morotai.
1.2 Relasi Antarbahasa Melayu di Daerah Urban (BMT) dan Daerah Suburban (BMG).
Jika kekerabatan BMT dibandingkan dengan BMG dan BMM, hal menarik yang dapat
diungkapkan yaitu bahwa faktor ekologi bahasa dan budaya lokal ikut mempengaruhi relasi historis
kekerabatan antara BMG dan BMT. Karena lokasi pemakaian BMG terletak di daerah suburban, baik
di Jailolo (Halmahera Barat) maupun di Pulau Morotai, maka dapat dipengaruhi oleh faktor letak
ekologi bahasa dan budaya lokal di sekitarnya yang tidak serumpun (non-Austronesia). Oleh karena
itu, maka tidak dapat disejajarkan dengan BMM yang dikitari oleh bahasa lokal serumpun
(Austronesia) seperti halnya bahasa Melayu. Dalam kepustakaan linguistik Maluku Utara identitas
BMG masih jarang dikenal. Namun semenjak penelitian terdahulu oleh Gufran (2007), identitas BMG
baru mulai dikenal dan yang kemudian tercantum pula dalam publikasi Badan Bahasa (2008). Adapun
dalam publikasi SIL (2006) identitas bahasa Gorap dipandang sebagai bahasa etnik asli yang dipakai
oleh salah satu etnik di Halmahera Barat namun tidak dikaitkan dengan bahasa Melayu.
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2. Kekerabatan Bahasa Melayu di Daerah Enklave (Provinsi) Maluku
Menurut catatan Collins (2005), di daerah enklave bahasa Melayu Maluku dengan Ambon sebagai
pusat perdagangan rempah-rempah pada zaman kolonial Belanda, lingua franka yang terkenal adalah
BMA, yang dalam perjalanan sejarah ketika pusat administrasi kolonial yang dipilih Belanda di Pulau
Timor adalah Kupang, maka Kupang merupakan daerah urban di wilayah yang mempunyai relasi
kekerabatan bahasa Melayu dengan Ambon yang juga merupakan daerah urban. Dengan demikian,
BMA menurut pendapat Collins merupakan bahasa awal (mesobahasa) bagi BMK. Dalam
perkembangannya BMK menyebar ke pusat administrasi kolonial Portugis di Dili sehingga Dili yang
dipandang sebagai daerah suburban kemudian mengenal bahasa Melayu Dili (BMD). Selanjutnya,
BMA menyebar hingga mencapai Papua (Jayapura) yang mengenalkan bahasa Melayu Papua (BMP).
2.1 Relasi antarbahasa Melayu di daerah urban Melayu Ambon dan Melayu Kupang
Mengenai hubungan bahasa Melayu di daerah urban dan suburban di Provinsi Maluku perlu
dicatat pandangan Spencer dan Thomas (1972) bahwa gelombang migrasi Melayu berlangsung lebih
kemudian jika dibandingkan dengan gelombang migrasi awal yang dialami di daerah urban Provinsi
Maluku Utara. Sesuai dengan pandangan tersebut BMA dan BMK baru kemudian dikenal pada
sekitar abad ke 6 Masehi.

2.2 Relasi antara bahasa Melayu di daerah urban (Melayu Ambon) dan suburban
(Melayu Papua).
Selain persebaran BMA ke Kupang telah berlangsung pula persebaran yang sama ke arah timur
mencapai Papua, sehingga kemudian dikenal keberadaan bahasa Melayu Papua (BMP) di Jayapura.
Relasi kekerabatan di antara BMA dan BMP dapat dijelaskan sebagai hubungan di antara bahasa
Melayu daerah urban dan suburban. Informasi mengenai BMP di daerah sub urban masih sangat
terbatas, walaupun belakangan kajian mengenai BMP telah dirintis pula oleh kantor bahasa Jayapura
(Papua). Demikian pula, informasi mengenai bahasa Melayu di negara Timor Leste yang terkenal
sebagai bahasa Melayu Dili (BMD). Kurangnya informasi mengenai BMD dapat beralasan karena
dipandang sebagai Melayu daerah suburban.

D. SIMPULAN
Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan dalam makalah ini, hal yang patut dicatat terkait
dengan informasi terdahulu seperti yang ditemukan dalam publikasi Colllins (2015) terutama
mengenai garis silsilah kekerabatan bahasa Melayu di kepulauan Maluku, masih perlu mendapat
pertimbangan kembali karena beberapa alasan. Pandangan para ahli geografi budaya seperti yang
dituangkan dalam pendapat Spencer dan Thomas (1927) belum diserta-kan

Collins dalam
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penelitiannya mungkin disebabkan informasi dari sisi tinjauan geografi budaya tersebut terlewatkan
atau tidak terjangkau dalam penelusuran pustaka ketika penelitian Collins dilakukan.
Informasi penting yang berkaitan dengan sisi historis persebaran bahasa Melayu melalui
gelombang migrasi Melayu ke Nusantara Timur niscaya merupakan informasi penting yang tidak
dapat diabaikan dalam kajian linguistik diakronis mengenai bahasa-bahasa Melayu di kepulauan
Maluku. Informasi tersebut termasuk bagian dari akumulasi pengetahuan penting yang relevan dengan
penetapan garis silsilah kekerabatan bahasa-bahasa Melayu di Maluku. Dari sisi historis,
perkembangan Maluku pasca pemekaran wilayah yang semula secara administrasi masih merupakan
satu wilayah provinsi, namun melalui kebijakan otonomi daerah pada tahun 1999 dipisahkan atas dua
provinsi telah memberi dampak pada ketepatan inferensi yang dihasilkan Collins dalam kajian
terdahulu.
Pemilahan Maluku berdasarkan pemekaran wilayah propinsi sebagai suatu fakta yang tidak dapat
disangkal, memperlihatkan dukungan yang cenderung selaras dengan pandangan pakar geografi
budaya yang relevan dengan terbentuknya pusat budaya Melayu di Ternate dan Ambon, sesuai
dengan tahapan gelombang migrasi yang telah berlangsung di masa lampau. Dari kenyataan sejarah
tersebut, tampak bahwa BMT dari sisi historis berbeda kehadiran awalnya di kepulauan Maluku jika
dibandingkan dengan BMA. Dengan kata lain, BMA bukan merupakan bahasa awal dari bahasabahasa Melayu di kepulauan Maluku karena faktor perbedaan historis yang dialami secara terpisah
ketika berlangsung gelombang migrasi Melayu di masa lampau. Asumsi tersebut mendasari
pandangan bahwa karena latar belakang sejarah, situasi ekologis, serta pengaruh bahasa dan budaya
lokal yang berbeda, maka bahasa Melayu di daerah enklave Provinsi Maluku Utara memiliki
karakteristik yang berbeda dengan yang ditemukan di daerah enklave Melayu di Provinsi Maluku.
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MASALAH TIGA BAIT KAKAWIN DARMASUNYA VERSI
MERAPI-MERBABU ‘ASLI’ ATAU INTERPOLASI?
Oleh:
Agung Kriswanto
Perpustakaan Nasional RI
akriswanto80@gmail.com
ABSTRACT
This paper will discuss about the existence of three verses in Kakawin Darmasunya Merapi-Merbabu
version. As known Kakawin Darmasunya found in two traditions namely the tradition of Bali and Javanese
traditions are represented by manuscripts from Merapi-Merbabu scriptriporium. There are at least six
Darmasunya manuscripts in the Merapi-Merbabu scriptorium. The main difference between the two traditions
is the existence of three stanzas in the Darmasunya of Merapi-Merbabu Tradition besides other differences
concerning the selection of vocabulary and reading. The study of three verses in Kakawin Darmasunya of
Merapi-Merbabu version shows that the three verses are authentic stanzas not found in Balinese tradition.
Keywords: Darmasunya; interpolation; Merapi-Merbabu

ABSTRAK
Tulisan ini akan membahas tentang adanya kelebihan tiga bait dalam Kakawin Darmasunya versi
Merapi-Merbabu. Sebagaimana diketahui Kakawin Darmasunya ditemukan dalam dua tradisi yaitu tradisi Bali
dan tradisi Jawa yang diwakili oleh naskah-naskah dari skriptorium Merapi-Merbabu. Setidaknya terdapat enam
naskah Darmasunya di skriptorium Merapi-Merbabu. Perbedaan utama antara kedua tradisi yaitu adanya tiga
bait dalam Darmasunya tradisi Merapi-Merbabu disamping perbedaan-perbedaan lain yang menyangkut
pemilihan kosakata dan bacaan. Kajian terhadap tiga bait dalam Kakawin Darmasunya versi Merapi-Merbabu
memperlihatkan bahwa tiga bait tersebut merupakan bait otentik yang tidak terdapat pada tradisi Bali.
Kata Kunci: Darmasunya; interpolasi; Merapi-Merbabu

A. PENDAHULUAN
Kapan Kakawin Darmasunya diciptakan tidak diketahui pasti, namun menilik angka tahunnya
kakawin ini digubah pada masa sekitar akhir abad 14 atau awal abad 15 (Poerbatjaraka: 1957: 53).
Selanjutnya Darmasunya diturunkan dan berkembang dalam dua tradisi yaitu tradisi Bali dan tradisi
Jawa. Di Bali, Darmasunya rupanya merupakan salah satu kakawin yang diminati sehingga banyak
disalin, terbukti dengan adanya puluhan naskah yang tersebar baik di Bali maupun di luar Bali (IB
Dharma Palguna, 1999: 265-299). Di Jawa, Darmasunya berkembang dalam tradisi Merapi-Merbabu.
Berdasarkan penanggalan pada beberapa naskah-naskah yang berkolofon dapat diketahui bahwa
Merapi-Merbabu merupakan sebuah skriptorium yang kegiatan penyalinan naskahnya sudah
berlangsung pada masa kerajaan Mataram-bahkan mungkin jauh sebelumnya- dan selanjutnya
berkontribusi besar terhadap produksi sastra kraton pada masa Kartasura (I. Kuntara Wiryamartana,
1993: 503-506; van der Molen dan I. Kuntara Wiryamartana, 2001: 55).
Selain terdapat pada tradisi Merapi-Merbabu, Darmasunya juga ditemukan dalam tradisi
Kraton Kartasura yang ditulis tahun 1715 A.D, yang saat ini naskahnya tersimpan di Belanda dengan
nomor NBS 95 (Pigeaud, 1970: 71, Ricklefs, 1978: 153 ). Selanjutnya Darmasunya digubah ke dalam
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bahasa Jawa Baru pada masa Surakarta oleh Yasadipura II dengan judul Serat Darmasunya
(Poerbatjaraka, 1957: 138-140). Sayangnya, sampai saat ini naskah NBS 95 belum tersedia bentuk
edisi teksnya. Akan tetapi, saya menduga bahwa

NBS 95 adalah salah satu bukti kontribusi

skriptorium Merapi-Merbabu terhadap produksi sastra di kraton seperti apa yang telah diungkapkan
oleh van der Molen dan I. Kuntara Wiryamartana di atas.
Naskah-naskah yang berasal dari tradisi Merapi-Merbabu ini, sekarang tersimpan di
Perpustakaan Nasional RI dalam sub koleksi naskah Merapi-Merbabu. Selain Darmasunya terdapat
kakawin lain yang berasal dari tradisi Merapi-Merbabu yaitu Ramayana, Arjunawiwaha, Baratayuda,
Arjunawijaya, Nitisastra, dan Sutasoma.
Sekurangnya terdapat 5 judul Darmasunya ditemukan dalam koleksi naskah Merapi-Merbabu
di Perpustakaan Nasional yaitu nomor 48b 1, 84 I.1, 135, 188.1, 283.1. Satu lagi naskah Darmasunya
dari Merapi-Merbabu berada di luar negeri yaitu di Staatbibliotheek, Berlin (IB. Palguna, 1999: 278).
Sayangnya, di antara kelima naskah koleksi Merapi-Merbabu yang ada di Perpustakaan Nasional
tersebut hanya 2 naskah yang masih mempunyai teks lengkap yaitu nomor 135 dan 188.
Darmasunya yang berasal dari koleksi naskah Merapi-Merbabu memperlihatkan perbedaan
dengan Darmasunya dari Bali. Berdasarkan teks Darmasunya versi Bali edisi IB Dharma Palguna
tahun 1999, saya menemukan bahwa Darmasunya versi Merapi-Merbabu kehilangan satu bait pada
pupuh V bait 30, tetapi kelebihan tiga bait yaitu pada pupuh XI setelah bait 65 (65a), satu bait pada
pupuh XII setelah bait 81 (81a), dan satu bait pada pupuh XV setelah bait 108 (108a).

B. PEMBAHASAN
Darmasunya dalam dua tradisi
Sebelum membicarakan tentang tiga bait tambahan pada versi Merapi-Merbabu, saya ingin
menunjukkan beberapa perbedaan bacaan antara Darmasunya edisi Palguna (Pal.) dan Darmasunya
versi Merapi-Merbabu yang diwakili naskah nomor 188 (DM). Perbedaan bacaan dapat terjadi akibat
kesalahan dan campur tangan penyalinan. Kesalahan penyalinan dapat disebabkan oleh kemiripan
huruf, singkatan, dan persamaan besar antara kata ( van der Molen, 2011: 148). Perbedaan yang
disebabkan oleh kemiripan aksara hanya beberapa yang ditemukan antara aksara k ~ t, misalnya:

Pal.

DM

I.2a

krĕta

trĕta

III.20a

kita

taya

III.21b

kita

tata

XVI.116c

kita

tika

Perbedaan lainnya terjadi akibat pergantian prefiks, namun tidak menimbulkan perbedaan arti yang
signifikan, misalnya:
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Pal.

DM

I.7a

karĕgĕp

rĕgĕpĕn

II.10c

paŋĕn-aŋĕnan

pakaŋĕn-aŋĕn

VII.46d

paluṅguh

maluṅguh

IX.58c

paŋrasa

maŋrasa

XVI.119d

pamuja

mamuja

XVII.140d

matĕmu

katĕmu

Perbedaan pilihan kata atau kalimat baik yang sinonim maupun yang membedakan arti beberapa kali
dijumpai, misalnya:
1. I.3d
Pal.

DM

wetnyāntyānta wimūḍa niŋ kamalanāṭa wetnyan taŋ kawi mūḍa nī kamalanāta
tumulada ri saŋ huwus mahan
tumulada ri saŋ huwus mahan
sebab teramat bodohnya Kamalanatha, sebab sang penyair bodoh Kamalanata
maka menauladani dia yang telah besar
hendak meniru dia yang sudah sempurna
Perbedaan bacaan dimulai pada

kata wenyāntyānta wimūda dengan wetnya n taŋ kawi mūḍa.

Perbedaan suku kata [ta] pada ta wimuda dengan [ka] pada kawi muda dapat dijelaskan karena
adanya kemiripan huruf t ~ k.
Akan tetapi kata antyānta pada edisi Palguna tidak ditemukan dalam bait-bait selanjutnya sebab pada
VII.48a dan XVII.138a digunakan kata atyanta bukan antyānta. Oleh sebab itu, saya berpendapat
bahwa pada kasus ini telah terjadi kesalahan bacaan akibat kemiripan huruf t ~ k dan bacaan wetnyan
taŋ kawi pada DM saya anggap lebih baik.
Bacaan pada DM ini ternyata sama dengan bacaan yang terdapat pada NBS 95 (lihat, Pigeaud, 1970:
71). Hal inilah yang menyebabkan saya menduga bahwa teks NBS 95 diturunkan dari tradisi MerapiMerbabu.
2. XV.113
Pal.

DM

nahan iki n upamanyeŋ agnī muŋgw i kayu- nahan iki dṛpaṇantaḥ haġnī muŋgw i tahĕn
kayu
akiṅ
seperti ini perumpamaan api
kayu

pada kayu- seperti ini cerminannya api pada kayu kering

Perbedaan yang nyata terdapat pada kalimat kayu-kayu dengan tahen akiṅ. Jika dilihat konteksnya,
jelas kayu keringlah (tahen akiṅ) yang dapat memendam api, tidak mungkin kayu basah menyimpan
api. Berbeda dengan kayu-kayu sebab tidak jelas kayu yang dimaksud kayu basah atau kering.
Bisa jadi awal perbedaan ini disebabkan kemiripan aksara pada awal kata yaitu aksara [t] pada tahĕn
dengan [k] pada kata kayu, tetapi suku kata selanjutnya tidak mendukung dugaan ini.
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3. XV.114
Pal.

DM

nihan upama nikaŋ wwaŋ aṇḍā yan dadi ya
pitik
ibu nika juga maŋrĕm nitya ŋ ḍyāna sari-sari
ri tĕlas ika magĕgwan riŋ sṭānanya tuwi sadā
yata paḍanira saŋhyaŋ aŋde rūpa nikaŋ ibu

maka dṛpaṇa nikaṅ wwaṅ haṇḍaḥ yan dadiya
pitik.
ibu nika ta ya maŋhṛm nītya tyana sarisarī
ri tĕlas ika magĕgyan rī paṙṇanya sada gatī
maka hatiśaya śatya ndè rūpā lwīr ikaŋ ibu

Beginilah perumpamaan orang; bila telur sebagai perumpamaan orang, jika telur akan
menjadi anak ayam,
menjadi ayam,
induk ayam jualah senantiasa bermeditasi induknya itu mengeram setiap hari,
mengeramnya setiap hari,
Kukuh bertahan dalam sarangnya hingga setelah bertahan di tempatnya setiap waktu,
tuntas menetas, begitu selalu,
dengan sangat setia menyebabkan wajah
itulah
persamaan
Sanghyang
yang (anak ayam) seperti ibunya.
berwajahkan seorang ibu.
Baris keempat pada edisi Palguna menjelaskan perumpamaan bahwa sanghyang itu seperti induk
yang mengerami telur setiap hari sampai menjadi ayam. Berbeda dengan baris keempat DM yang
berarti induk yang dengan setia mengerami telur setiap hari menyebabkan anaknya mempunyai
bentuk seperti sang induk.
Perumpamaan DM ini didukung oleh bait 115 baris pertama yang berbunyi yatika paḍanirā n saŋ
yogi yan mĕnĕŋ amĕlĕŋ ‘itulah persamaan sang yogi pada saat diam memusatkan diri’.
Penjelasan terhadap perumpamaan pada bait 114 terdapat pada bait 115, jadi baris keempat bait
114 mengaburkan arti yang sebenarnya karena ada dua penjelasan yang berbeda terhadap satu
perumpamaan. Seorang yogi yang sedang memusatkan diri sehingga sampai menyatu dengan
wujud sanghyang (bait 115) seperti induk ayam yang setia mengerami telurnya setiap hari
sehingga saat menetas akan menyerupai wujud ibunya (bait 114). Jadi kalimat DM dalam hal ini
dapat diterima berdasarkan struktur semantis bait 114. Hal ini juga diperkuat perumpamaan pada
pupuh XVI.124c yang berbunyi satya pinaka hibunta yang berarti ‘setia sebagai ibumu’.
Pilihan kata versi Merapi-Merbabu pada contoh di atas menimbulkan kesan lebih sesuai dengan
konteks kalimat meskipun tidak membedakan arti keseluruhan teks. Ketepatan penggunaan pilihan
kata dan kesesuaian konteks kalimat mengindikasikan bahwa teks tersebut menyimpan ke‘asli’an (I.
Kuntara Wiryamartana, 1990: 202-206).
Selain perbedaan pilihan kata, masuknya unsur-unsur bahasa Jawa dalam teks versi MerapiMerbabu juga menyebabkan perbedaan antara kedua tradisi. Masuknya kosakata bahasa Jawa tidak
dapat dilepaskan dari bahasa yang digunakan pada saat teks disalin. Unsur yang masuk berupa
perubahan infiks -in- menjadi -ing-, misalnya:
III.18d

inaku

→

iŋaku

XVI.129b

inĕnĕk-ĕnĕk

→

iŋĕnĕk-ĕnĕk

XVI.135d

inĕnĕk-ĕnĕk

→

iŋĕnĕk-ĕnĕk
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Prefiks –in- berubah menjadi –ing- jika melekat pada kata dasar yang berinisial vokal. Pada
teks Merapi-Merbabu lain -ing- bahkan bisa berubah menjadi ring-, misalnya dalam teks Bismaprawa
dan Pramanaprawa (Agung Kriswanto, 2016: 191-192). Masuknya unsur baru berupa kosakata
bahasa Jawa bisa dianggap sebagai perusakan teks, tetapi hal itu menunjukkan adanya tradisi
panyalinan yang hidup dalam skriptorium Merapi-Merbabu (I. Kuntara Wiryamartana, 1990: 198).

Masalah Interpolasi
Menyangkut perbedaan antara kakawin dari Jawa dengan Bali, Supomo (1977: 83) dalam edisi
Arjunawijaya menyatakan sebagai berikut:
Apart from numerous variant readings which are found throughout the text of the kakawin,
these two traditions are clearly distinguished by the fact that the javanese has two more cantos
than the Balinese tradition, resulting from interpolation.
Selain banyak varian bacaan yang ditemukan di seluruh teks kakawin, kedua tradisi tersebut
jelas dibedakan oleh kenyataan bahwa Jawa memiliki dua pupuh lebih dari tradisi Bali, akibat
interpolasi.
Kesimpulan tersebut kurang memuaskan saya karena tidak disertai dengan argumen yang
menyebabkan dua pupuh tersebut dianggap sebagai interpolasi. Padahal kelebihan bait kakawin dari
Jawa tidak hanya dijumpai pada Arjunawijaya, melainkan juga pada Arjunawiwaha dan Ramayana
(lihat I. Kuntara Wiryamartana, 1990 dan Poerbatjaraka, 2010).
Tentang masalah kelebihan bait ini, Zoetmulder (1983: 71-72) menyatakan bahwa jika satu
naskah atau lebih mengandung bagian yang tidak terdapat pada naskah lain, ini bisa jadi disebabkan
karena sebuah bagian otentik hilang pada naskah kedua atau karena pada naskah pertama diadakan
tambahan yang bukan oleh penulis asli. Dengan demikian, kelebihan tiga bait Darmasunya versi
Merapi-Merbabu tidak dapat begitu saja dianggap sebagai interpolasi. Bahkan bisa jadi Darmasunya
versi Merapi-Merbabu justru menyimpan bait otentik yang tidak terdapat pada versi Bali.
Masalah interpolasi sebelumnya telah banyak dibahas oleh para ahli misalnya; H. Kern,
Poerbatjaraka, Hooykas, Aichele, dan Uhlenbeck. Untuk mendiskusikan masalah interpolasi ini, saya
menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Uhlenbeck terhadap Ramayana. Uhlenbeck (1989:
328) memberikan rumus untuk interpolasi yaitu A1-X-A2. A1 adalah teks sebelum ada interpolasi, X
untuk bagian interpolasi dan A2 adalah teks setelah diinterpolasi.
Dengan demikian tanpa X seharusnya A1 dan A2 menunjukkan suatu yang homogen, artinya:
1. Metrum A1 akan cocok dengan metrum A2,
2. Struktur naratif A1 dan A2 akan menunjukkan kesenjangan struktural,
3. Teks A1 secara tata bahasa dan leksikal mirip dengan teks A2.
Pada saat yang sama, analisis X akan menunjukkan:
1. Metrum X berbeda dengan A1 dan A2,
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2. Struktur naratif yang dihasilkan oleh kehadiran X merusak struktur narasi keseluruhan
atau setidaknya bagian dari struktur narasi A1 dan A2,
3. Teks X secara tata bahasa serta leksikal berbeda dari A1 dan A2.
Hanya setelah X dan A1 serta A2 diperiksa, maka setidaknya bisa memberikan jawaban awal atas
interpolasi (Uhlenbeck, 1989: 329).
Mengikuti pendekatan Uhlenbeck tersebut, saya akan menerapkan pada tiga bait tambahan
Darmasunya versi Merapi-Merbabu. Dengan menganalisa bagian tiga bait ini, saya harap akan dapat
memberikan jawaban tentang apakah kelebihan bait tersebut merupakan interpolasi yang dilakukan
oleh penyalin di lingkungan Merapi-Merbabu atau merupakan bagian teks otentik yang hilang pada
teks Bali.
Bait 65a
Metrum yang digunakan dalam pupuh ini adalah Praharanakalika dengan pola uuu/ uuu/ uu/ uuu/ uu. Bait 65a dapat diuraikan polanya sebagai berikut:
Baris 1: Masila, wahu mĕ,nĕṅ kadi, giri ma,pagĕh
uuu/uuu/-uu/uuu/uu
Baris 2: lumihat, i hrĕda,yāġranā,śika rĕ,gĕpĕn
uuu/uuu/-u-/uuu/uu
Baris 3: malila, wahu mi,ḍöṅ huwus, ika ma,pagĕḥ
uuu/uuu/-uu/uuu/uu
Baris 4: yata ka,raṇa ni, saṅ puru,ṣa lumĕ,kaśa
uuu/uuu/-uu/uuu/uu
Kesalahan guru-laghu hanya terdapat pada baris kedua pada kata yāgranāśika yang berpola u-,uu, suku kata ketiga - seharusnya u. Menurut Zoetmulder (1995: 14) suku kata [nā] pada kata
agranāśika adalah panjang, tetapi baris kedua ini menuntut suku kata pendek. Kesalahan ini pada
dasarnya tidak membedakan metrum bait ini dengan bait lainnya karena dari lima puluh enam suku
kata hanya terjadi satu kesalahan.
Hadirnya bait 65a tidak merusak struktur narasi teks, bahkan bait 65a membangun hubungan
logis antara bait sebelum dan sesudahnya. Hubungan bait 65a dengan bait 65 dan 66 sebagai berikut:
65.

Hana warah ira saṅ puruṣa lĕkasana
śaraṇa niŋ amunah hati mari wiṣaya
yatika pahawasĕn lĕkasana satata

65a.

phala nika mahĕniṅ taya sinari-sari
Masila wahu mĕnĕṅ kadi giri mapagĕh
lumihat i hrĕdayāġranāśika rĕgĕpĕn
malila wahu miḍöṅ huwus ika mapagĕḥ

Ada ajaran sang purusa lakukan,
sarana untuk menundukkan hati dari
hawa nafsu,
yaitu perhatikan laksanakan terusmenerus,
hasilnya bersih hampa tiada henti.
Duduk bersila dahulu, tenang seperti
gunung yang kokoh,
melihat dalam hati, pusatkan
pandangan pada ujung hidung,
bebas dahulu, bersih, setelah itu tidak
berubah,

99

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN MUTAKHIR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN KEBHINEKATUNGGALIKAAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

66.

ya ta karaṇa ni saṅ puruṣa lumĕkaśa
Huwus ika mapagĕḥ ri hati sari-sarī

begitu upaya sang purusa mulailah.
Setelah tenang di hati tanpa putus itu,

wulatana ri wulat tan ana kaŋĕn-aŋĕn

perhatikan di air muka tidak ada
yang dipikirkan,
sembunyikan dalam kerahasiaan itu,
perhatikan,
tenangkan itu dalam hati dahulu.

hĕnĕŋakĕna ri sanḍi nika pahawasĕn
lĕyĕpakĕna rikeṅ hati ika śakarĕng

Bait 65 hendak menjelaskan ajaran sang Purusa untuk menundukkan hawa nafsu. Bait 65a
mendeskripsikan langkah-langkah awal yang diajarkan oleh sang Purusa yaitu dengan duduk bersila
dan memusatkan pandangan pada ujung hidung, sedangkan bait 66 adalah langkah lanjutan dari bait
65a yaitu dengan memusatkan pikiran dan menenangkan hati.
Bait 65a harus menerangkan sesuatu yang dilakukan sebelum bait 66 ditandai dengan kata
huwus ika mapagĕh pada awal bait 66. Kata huwus ika mapagĕh yang berarti ‘setelah itu, tenang’
menerangkan sesuatu yang dilakukan sebelumnya, yaitu menunjuk pada tindakan yang dilakukan
pada bait 65a baris pertama masila wahu mĕnĕṅ kadi giri mapagĕh yang berarti ‘duduk bersila
dahulu, tenang seperti gunung yang kokoh’. Kata huwus ika mapagĕh pada awal bait 66 juga
merupakan pengulangan baris ketiga bait 65a.
Jika bait 65a tidak ada, terlihat kejanggalan struktur narasi antara bait 65 dan 66 karena kata
huwus ika mapagĕh tidak dapat menunjukkan sesuatu yang dilakukan sebelumnya. Kosakata dan
struktur bahasa bait 65a juga tidak berbeda dengan bait-bait yang lain artinya tidak ada perbedaan
leksikal pada bait 65a.
Bait 81a
Metrum yang digunakan bait 81a menurut IB Dharma Palguna (1999: 82-83) adalah Wihirat
dengan pola u-u/uu-/u-u/uu-/u-u/uuu. Namun nama metrum ini tidak terdapat pada daftar metrum
Sugriwa (1978: 11) maupun Zoetmulder (1983: 561-582). Metrum ini tergolong dalam kelompok
Dhrĕti yaitu baris yang terdiri dari delapan belas suku kata. Pola metrum bait 81a sebagai berikut:
Baris 1: uwus pwa ya marĕk pĕtĕṅ mĕtu paḍaṅ lĕŋöṅ winulatan
u-u/uu-/u-u/uu-/u-u/uuu
Baris 2: maluy ta kita mūṙti jāti wĕkasiṅ mayoga mahilaṅ
u-u/uu-/u-u/uu-/u-u/uuu
Baris 3: Nihan kramani(ṅ) saṅ mahā saḍaka metri saṅ sinamaya
u-u/uu-/u-u/uu-/u-u/uuu
Baris 4: ring aŋga winulīk pinöḥ ri hilaŋiṅ si pañca wisaya
u-u/uu-/u-u/uu-/u-u/uuu
Kesalahan terjadi pada baris ketiga pada kata kramaniṅ yang berpola u,u- suku kata ketiga
seharusnya u. Jika bukan karena kesengajaan penyalin, tanda cecak (ṅ) dalam bacaan bisa saja
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muncul karena goresan pada lontar yang menyebabkannya terbaca dalam teks. Selain itu, tanda cecak
ini bisa saja muncul pada tempat yang tidak diperlukan dan hilang pada tempat yang diperlukan. Hal
ini sering ditemukan dalam teks Merapi-Merbabu. Untuk memperbaikinya tentu dengan tidak
memasukkan tanda cecak tersebut dalam bacaan sehingga terbaca kramani berpola u,uu, maka
sempurnalah metrum pada bait 81a ini.
Jika teks edisi Palguna dan teks 188 disandingkan, terlihat bait 81a sebenarnya bukan satu
bait melainkan gabungan dari dua baris sebelum dan sesudah bait 81a. Seperti terlihat di bawah ini:
81

Hayo maŋĕn-aŋĕn riŋ āsana ri yoga sādhaka
muwah
hiḍĕpta juga pĕŋpĕŋĕn ri hilaŋ iŋ prapañca
wiṣaya
uwus pwa ya marĕk pĕtĕṅ mĕtu
paḍaṅ lĕŋöṅ winulatan
maluy ta kita mūṙti jāti wĕkasiṅ
mayoga mahilaṅ
Nihan kramani(ṅ) saṅ mahā
saḍaka metri saṅ sinamaya
riŋ aṅga winulīk pinöḥ ri hilaŋiṅ si
pañca wisaya

81a

81

apan paniluman bhaṭāra ya si pañcabhūta
taya len
lawan pinaka śatru saŋ puruṣa yan pamet
kalĕpasan

Menurut saya, dalam hal ini telah terjadi saut-du-meme-au-meme, melompat dari satu kata ke kata
yang sama di bawahnya sambil menghapuskan kata diantaranya (van der Molen, 2012: 10). Kata yang
menandakan adanya salin lompat adalah kata pañca wisaya. Penanda salin lompat ini sebenarnya
tidak identik, sebab baris kedua bait 81 prapañca wisaya yang berarti ‘obyek yang menyebabkan
kesedihan’, sedangkan baris keempat bait 81a pañca wisaya yang berarti ‘lima obyek indera’.
Penyalin teks melompat dari kata ri hilaŋ iṅ prapañca wisaya pada baris kedua bait 81 dengan
menghilangkan uwus pwa ya marĕk sampai ri hilaŋ iṅ si pañca wisaya bait 81a. Lalu kalimat apan
paniluman bhaṭāra sampai yan pamet kalĕpasan yang seharusnya adalah bait di bawahnya digabung
ke dalam bait 81.
Alih-alih merusak, hadirnya bait 81a menyebabkan hubungan logis dalam struktur narasi bait
sebelum dan sesudahnya. Struktur narasi yang terbangun dengan hadirnya bait 81a sebagai berikut:
81

81a

Hayo maŋĕn-aŋĕn riŋ āsana ri yoga sādhaka
muwah
hiḍĕpta juga pĕŋpĕŋĕn ri hilaŋ iŋ prapañca
wiṣaya
uwus pwa ya marĕk pĕtĕṅ mĕtu paḍaṅ lĕŋöṅ
winulatan
maluy ta kita mūṙti jāti wĕkas iṅ mayoga mahilaṅ

Jangan berpikir tentang posisi saat
yoga,
pikiranmu fokuskan saja pada
hilangnya obyek kesedihan,
setelah itu, kegelapan datang dan
keluar terang, indah dilihat,
kamu kembali dalam bentuk sejati,
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puncaknya yoga adalah lenyap,
Demikian laku sang pencari
kesempurnaan berteman dengan usaha
penyatuan,
riŋ aṅga winulīk pinöḥ ri hilaŋ iṅ si pañca wisaya di badan dikejar diperas agar hilang
lima ikatan,
81
apan paniluman bhaṭāra ya si pañcabhūta taya
sebab persembunyian batara tidak lain
len
adalah si pancabuta,
lawan pinaka śatru saŋ puruṣa yan pamet
dan sebagai musuh sang purusa jika
kalĕpasan
mencari kelepasan.
Baris kedua bait 81 diakhiri dengan prapañca wisaya, sedangkan baris keempat bait 81a diakhiri
Nihan kramani(ṅ) saṅ mahā saḍaka metri saṅ
sinamaya

dengan pañca wisaya, sekilas keduanya mempunyai bacaan yang hampir sama. Namun keduanya
mempunyai arti berbeda, prapañca wisaya berarti obyek yang menyebabkan kebingungan sedangkan
pañca wisaya berarti lima obyek indera. Jika dihubungkan dengan baris ketiga bait 81 yang berbunyi
apan paniluman bhaṭāra ya si pañcabhūta taya len, maka baris keempat bait 81a lebih sesuai konteks
sebab pañcabuta. berhubungan dengan pañca wisaya dan angga pada baris sebelumnya.
Pancabuta adalah lima unsur jasmani yang terdiri dari akasa, apah, teja, bayu, dan prĕtiwi
(Zoetmulder, 1995: 144). Kelima unsur tersebut terbentuk oleh unsur halus yang disebut pañca tan
matra yang terdiri dari sabda, sparsa, rupa, rasa dan ganda tan matra. Tidak berbeda dengan
terbentuknya dunia (dunia besar), manusia (dunia kecil) juga terbentuk atas pañcabuta yang berasal
dari unsur pañca tan matra. Dalam teks Ramagama (Naskah No. 33 L 85, 4v) dinyatakan bahwa
pañca tan matra duk aneṅ sarira mwaṅdaḍyakĕn pañcandriya ‘pañca tan matra saat berada dalam
tubuh menjadikan panca indra’. Dalam Darmasunya pupuh IX.58 (IB Dharma Palguna, 1999: 80)
diuraikankan sebagai berikut:
ndan ŋūni n pūrwakānya ŋ wiṣaya wĕtu nikaŋ pañca tan mātra wimbha
hetunya n wrĕddhi-wrĕddhi ndan ika matĕmahan pañcagolāka mārga
mārgā niŋ maŋrĕŋö lann umulata ŋuniweh paŋraṣa lan magoṣṭi
trĕṣna pwèkaŋ dadī maŋrakĕtakĕn irikāŋ ātma mūlanya pāpa
Kemudian bermula dari objek indriya muncul lingkaran lima unsur materi halus,
lantaran itu kembang-berkembang kemudian itu menjadi lima saluran penikmat,
saluran mendengar dan melihat sudah tentu perasa serta pengecap,
keterikatanlah itu jadinya yang melekatkan Atma; awalnya kesengasaran.
Demikian dijelaskan bahwa obyek indera (wisaya) yang ditangkap oleh alat indera
menimbulkan cinta terhadap obyek tersebut. Jadi pañca wisaya berarti lima obyek yang ditangkap
oleh lima alat indera antara lain: telinga obyeknya adalah suara yang baik dan buruk, mata obyeknya
adalah bentuk yang baik dan buruk, kulit obyeknya adalah bentuk yang halus dan kasar, hidung
obyeknya adalah bau harum dan busuk, dan lidah obyeknya adalah enam rasa.
Kesenangan terhadap obyek indera ini yang menutupi suksma dalam diri manusia sehingga
menyebabkan manusia sengsara. Darmasunya pupuh XV.105 (IB Dharma Palguna, 1999: 86)
mengibaratkan suksma adalah matahari dan obyek indera adalah awan hitam yang menutupinya. Oleh
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sebab itu, untuk menemukan kembali suksma maka harus ada usaha untuk menghilangkan kenikmatan
indrawi seperti dijelaskan pada bait 81a baris keempat dengan bait 81 baris ketiga yang berbunyi:
riŋ aṅga winulīk pinöḥ ri hilaŋ iṅ si pañca wisaya
apan paniluman bhaṭāra ya si pañcabhūta taya len
di dalam badan dikejar diperas agar hilang lima obyek indera,
sebab tempat persembunyian batara tidak lain adalah si pancabuta
Koherensi dan kesatuan struktur narasi antar kalimat ini menimbulkan kesan bahwa bait 81a
merupakan bagian teks ‘asli’ dan bukan merupakan tambahan dari penyalin di lingkungan MerapiMerbabu.
Bait 108a
Metrum yang digunakan bait 108a adalah Girisa dengan pola uuu/uuu/ - - -/ - -u/uuu/ u.
Pola bait 108a sebagai berikut:
Baris 1: Yaẗa paḍanira saṅhyaṅ sūkṣmā yan mamnuhi rat
uuu/uuu/- - -/- -u/uuu/u
Baris 2: sahaṇa halayu malīt āgĕṅ saṙwwa kahibĕkan
uuu/uuuu/u- -/- -u/uuu/u
Baris 3: taha ta sira tan akweḥ māwak tuŋggal āmupusi
uuu/uuu/- - -/- -u/-uu/u
Baris 4: syapa ranira ya lumraḥ rī saṙwwaŋga sira wiḅuḥ
uuu/uuu/- - -/- -u/uuu/u
Kesalahan terdapat pada baris kedua pada kata malīt dengan pola u-, seharusnya - - Malīt
berasal dari prefiks [ma] dan kata [alīt], sehingga suku kata [ma] seharusnya menjadi panjang akibat
persandian vokal [a]. Kesalahan ini terjadi karena penyalin tidak membubuhkan tanda panjang pada
suku kata [ma] sehingga dapat diperbaiki dengan menambahkan tanda panjang pada suku kata
tersebut menjadi mālīt berpola - -. Kesalahan ini mungkin tidak disadari oleh penyalin. Selain satu
kesalahan ini, pola metrum bait 108a tidak berbeda dengan bait lainnya.
Hubungan bait 108a dengan bait-bait lainnya terlihat seperti di bawah in:
108

108a

Kadi śaśaḍara wimbā riŋ dyun mesi jala
śuci
sahana hana nikaŋ dyun byaktā teka
kinahanan
wulatana sira wāswās tuŋgal riŋ ghaṭa
sawiji
dinĕlĕ ri ruhur aŋhiŋ tuŋgal hyaŋ śaśi
sumĕnö
Ya ṭha paḍanira saṅhyaṅ sūkṣmā yan
mamnuhi rat
sahaṇa halayu malīt āgĕṅ saṙwwa
kahibĕkan
taha ta sira tan akweḥ māwak tuŋggal

Seperti bayangan bulan pada
tempayan yang berisi air suci,
seluruh tempayan itu jelas ditempati,
lihatlah ia baik-baik, bayangan satu
dalam tiap tempayan,
dilihat ke atas hanya satu bulan yang
bersinar,
Itulah persamaan Sanghyang Suksma
jika memenuhi dunia,
seluruh baik buruk kecil besar
semuanya dipenuhi,
dia tidak banyak, berwujud satu
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109

110.

āmupusi
syaparanira ya lumraḥ rī saṙwwaŋga
sira wiḅuḥ
Umulata kita ring wwe tonton tang
muka sadrĕśya
panikĕpakĕna kadga prang ri jro jala
mahĕning
papaśan ika patūsĕn prang niśceda juga
sira
jala calita dadi ryak dening kadga ya ta
cala
Ika paḍa nira sanghyang sūkṣmeng
angga masiluman
tinunu pinaribhāwa n pinrang tan
malara sira
pahayun uparĕnggeng mās mwang
wastrarja pinasuka
ri tanu juga mamangguh duhka mwang
suka wiṣaya

(namun) memenuhi semua,
dia meliputi segala yang ditujunya
menyebar di seluruh badan, Lihatlah
kamu ke air, lihat wajah yang tampak
pegangilah pedang, tikam di dalam
air yang jernih,
tebaskan itu ayunkan, tidak terluka
dia,
air bergolak menjadi riak oleh
pedang yang bergerak
Itu persamaan Sanghyang Suksma
yang bersembunyi dalam badan,
dibakar, disakiti, ditebas tak akan
sakit dia,
dihiasi dengan emas dan kain yang
indah, dibuat gembira,
di badan hanya menemukan ikatan
suka dan duka.

Kehadiran bait 108a tidak merusak struktur narasi yang ada, bahkan terkesan melengkapi struktur teks
yang terdiri dari:
Bait 106

→

perumpamaan

Bait 107

→

penjelasan

Bait 108

→

perumpamaan

Bait 108a

→

penjelasan

Bait 109

→

perumpamaan

Bait 110

→

penjelasan

Bait 108a menjelaskan perumpamaan yang menyatakan bahwa Sanghyang Suksma seperti bayangan
bulan pada tempayan. Dalam seluruh tempayan terdapat bayangan bulan meskipun hanya ada satu
bulan di atas. Demikianlah penjelasan Sanghyang Suksma yang memenuhi dunia.
Bandingkan jika bait 108a hilang dari teks menjadi:
Bait 106

→

perumpamaan

Bait 107

→

penjelasan

Bait 108

→

perumpamaan

Bait 109

→

perumpamaan

Bait 110

→

penjelasan

Struktur narasi teks terlihat menjadi terputus sebab tidak ada penjelasan mengenai perumpamaan pada
bait 108 dan diteruskan dengan perumpamaan lainnya pada bait 109.
Koherensi bait 108a dengan bait lainnya sekali lagi menyiratkan bahwa bait ini merupakan bagian
teks ‘asli’ dan bukan merupakan tambahan dari penyalin dari lingkungan Merapi-Merbabu.
C. SIMPULAN
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Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan terhadap tiga bait Darmasunya versi Merapi
Merbabu memperlihatkan bahwa:
1. Ketiga bait mempunyai metrum sama dengan bait lainnya, hanya terdapat kesalahan kecil
berupa kesalahan guru-lagu pada masing-masing bait.
2. Hadirnya ketiga bait dalam teks tidak merusak, bahkan melengkapi struktur narasi teks.
3. Kosakata dan struktur bahasa ketiga bait sama dengan bait-bait lainnya.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tiga bait yang terdapat pada Darmasunya versi Merapi
Merbabu bukan merupakan interpolasi, melainkan bagian dari teks ‘asli’ yang tidak terdapat dalam
Darmasunya versi Bali. Meskipun didapati beberapa kesalahan dalam kakawin-kakawin dari MerapiMerbabu, tetapi mereka menyimpan alternatif bacaan yang kemungkinan tidak didapati pada teks-teks
dari Bali.
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ABSTRAK
Sebagai suatu karya cipta, karya sastra tak dapat dipisahkan dari pandangan dunia (world view)
penciptanya. Serat Wahanabrata menceritakan pertemuan dan perkawinan Raden Mas Suryakusuma
(Mangkunegara I) dengan gadis desa Nglaroh yang bernama Rubiyah. Mangkunagara I di dalam Serat
Wahanabrata ini diidentifikasikan sebagai Siwa. Sedangkan Rubiyah, “permaisurinya” yang kemudian bergelar
Raden Ayu Patahati, adalah sakti bagi kerajaan. Persatuan antara Mangkunagara dengan Rubiyah adalah
persatuan antara Siwa dengan Sakti. Serat Wahanabrata dengan demikian ditulis berdasarkan ideologi
Siwaisme. Ideologi Siwaisme ini tidak hanya dimiliki oleh penulis/pengarang Serat Wahanabrata saja akan
tetapi juga oleh masyarakat Mangkunegaran khususnya dan masyarakat Surakarta pada umumnya. Hal ini
terbukti dengan karya budaya yang lain yang dikenal di Surakarta, seperti Bedhaya Ketawang, Slametan
Mahesalawung, dan tarian Canthangbalung.
Kata kunci: Ideologi, Serat Wahanabrata, Siwaisme.

A. PENDAHULUAN
“Saya Indonesia, Saya Pancasila” adalah slogan yang akhir-akhir ini gencar dikumandangkan
masyarakat Indonesia. Slogan ini disinyalir dapat menangkal usaha suatu kelompok masyarakat yang
berjuang untuk mengganti Pancasila dengan ideologi kelompoknya. Indonesia sedang mengalami
krisis nasionalisme. Kelompok masyarakat dari aliran tertentu sedang merongrong ideologi Pancasila
dan berusaha menggantinya dengan ideologi yang mereka anggap lebih baik dari Pancasila.
Pancasila adalah ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sudah
disepakati oleh para pendiri negara Indonesia, dan sudah ditetapkan sejak Indonesia merdeka.
Ideologi adalah roh kebudayaan masyarakat. Ideologi termuat dalam semua karya kebudayaan suatu
bangsa, baik yang berupa ide (gagasan) maupun benda-benda budaya. Oleh karena ideologi suatu
bangsa tertentu berbeda dengan bangsa yang lain, maka ide (gagasan) maupun benda-benda budaya
yang diciptakan oleh suatu bangsa tertentu itu berbeda dengan ide dan benda budaya dari bangsa yang
lain. Hal inilah yang menyebabkan kebudayaan masyarakat dunia menjadi beragam.
Ideologi juga menjadi pandangan dunia (atau pandangan hidup) setiap individu anggota
masyarakat bangsa. Oleh karena itu Pancasila juga merupakan pandangan hidup/dunia setiap orang
Indonesia.
Indonesia adalah negara bangsa yang sudah menjalani sejarah panjang. Dalam sejarahnya itu
Indonesia (disebut juga Nusantara) berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki ideologi
dan kebudayaan yang berbeda-beda. Interaksi budaya dengan bangsa lain itu membentuk ideologi dan
kebudayaan Indonesia (Nusantara) dari masa ke masa. Pernah dalam suatu masa, karena Indonesia
berinteraksi dengan bangsa India maka menjadikan bangsa Indonesia berkebudayaan Hindu-Budha.
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Pada masa berikutnya, karena bangsa Indonesia berinteraksi dengan bangsa Arab maka menjadikan
bangsa Indonesia berkebudayaan Islam. Demikian seterusnya hingga di zaman modern ini.
Jika di atas disebutkan bahwa ideologi bangsa tampak dalam karya-karya budaya (termasuk
karya sastra) suatu masyarakat, maka menjadi menarik untuk meneliti latar belakang ideologi apa
yang membentuk karya sastra (sebagai karya budaya) tertentu. Hubungan antara ideologi dengan
karya/benda budaya ini tampak nyata misalnya dalam bentuk candi. Candi Hindu berbeda dengan
Candi Budha. Dengan latar belakang seperti itulah penelitian ini akan meneliti latar belakang ideologi
Serat Wahanabrata.

B.

KAJIAN TEORI DAN METODE
Sebagai suatu karya cipta, karya sastra tak dapat dipisahkan dari pandangan dunia (world

view) penciptanya. Suatu karya sastra diciptakan oleh pengarangnya melalui renungan yang panjang.
Renungan pengarang ini dipengaruhi, bahkan diarahkan oleh pandangan dunianya. Sedangkan
pandangan dunia pengarang ini dibentuk oleh kebudayaan masyarakatnya. Oleh karena itu karya
sastra Jawa berbeda dengan karya sastra Minangkabau atau Irian Jaya oleh karena pandangan dunia
Jawa berbeda dengan pandangan dunia masyarakat Minangkabau maupun Irian Jaya. Dengan
demikian untuk memahami suatu karya sastra daerah haruslah dikaitkan dengan pandangan dunia
masyarakat pendukungnya.
Jika suatu karya sastra dipandang sebagai suatu tanda atau rangkaian tanda-tanda maka dia
dicipta berdasarkan titik tolak pemikiran ideologis tertentu. Oleh karena itulah di dalam sebuah tanda
(atau teks) terdapat suatu ideologi (Zoest, 1992: 104-105). Sejalan dengan itu maka di dalam
menginterpretasikan sebuah karya sastra haruslah sampai pada permasalahan ideologi.
Kebudayaan Nusantara (termasuk Jawa) dalam sejarahnya sangat banyak mendapat pengaruh
asing. Pengaruh asing tersebut antara lain berasal dari India, Arab, dan Barat. Secara berturut-turut
pengaruh India membentuk ideologi Hindu-Budha, pengaruh Arab membentuk ideologi Islam,
sedangkan pengaruh Barat membentuk ideologi modern. Meskipan masyarakat Nusantara (baca Jawa)
telah berhasil meramu pengaruh asing itu manjadi satu kesatuan utuh, akan tetapi unsur-unsur budaya
asing itu masih dapat dikenali jejaknya.

C. PEMBAHASAN
1.

Ideologi Serat Wahanabrata
Serat Wahanabrata menceritakan pertemuan dan perkawinan Raden Mas Suryakusuma

(Mangkunegara I) dengan gadis desa Nglaroh yang bernama Rubiyah. Rubiyah di dalam serat ini
diceritakan, bahwa pada setiap malam Anggara Kasih ketika tidur alat kelaminnya bersinar.
Perhatikan kutipan berikut.
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Antawis saperapat jam dangunipun anggening tilem malih pun Rubiyah, padonanipun
katingal murub kados urubing dilah. Ing ngriku Kiai Kasan Nuriman kalangkung kaget malih
temah kauyeg-uyeg tapih leresing padonanipun Rubiyah. Dangu panguyegipun urub lajeng
sirna tanpa karana (hal. 21).
‘Kira-kira seperempat jam lamanya Rubiyah tidur, alat kelaminnya kelihatan menyala seperti
nyala lampu. Melihat hal itu Kiai Kasan Nuriman sangatlah terkejut maka diusap-usaplah kain
tepat pada alat kelamin Rubiyah. Lama setelah diusap-usap nyala itu hilang tanpa bekas.’
Kutipan di atas menunjukkan, bahwa Rubiyah sebagai gadis desa telah mendapat wahyu yang
ditandai dengan alat kelaminnya bersinar terang. Di dalam hal ini Mangkunagara I juga mendapat
wahyu melalui alat kelamin jenazah Kiai Kasan Nuriman (ayah Rubiyah) yang harus digali dalam
kubur setelah seratus hari pemakaman Kiai Kasan Nuriman. Serat Wahanabrata melukiskannya
sebagai berikut.
Ing riku sasirnaning kilat kawistara manther kados urubing dilah, ijem wening tan siwah kadi
kartika wonten leresing dhudhukan. Tanggap KGPAA Mangkunagara amariksa wujuding
urub wau, katingal wujuding planangan. Datan saranta planangan ingkang katingal murub
wau badhe kaasta dening KGPAA Mangkunagara, sami sakala musna tanpa karana, mawa
gara-gara jumegur ing ngawiyat. Sasirnaning planangan, KGPAA Mangkunagara jajanipun
karaos kadhodhog, kantep dhawah sumaput wonten salebeting dhudhukan. Enget rayamrayam kapiyarsa suwanten memeling makaten: Heh, PAA Mangkunagara, aja tambuh
pikirmu. Planangan wus rumasuk marang sira bakal mahanani anake Nuriman kang sira
alap dadi kanthinira amukti wibawa ing saturun-turunira (hal. 37).
‘Di tempat itu setelah hilangnya petir terlihatlah cahaya terang seperti nyala lampu, hijau
bening bagaikan bintang di tempat galian. KGPAA Mangkunagara mengamati wujud nyala
itu, terlihat berbentuk kelamin laki-laki. Tak sabar alat kelamin laki-laki itu akan diambil oleh
KGPAA Mangkunegara, tiba-tiba hilang tanpa bekas, disertai suara gelegar di udara. Sesaat
setelah hilangnya alat kelamin laki-laki itu dada KGPAA Mangkunagara terasa ditebah, jatuh
pingsanlah ia di dalam galian. Setelah sadar samar-samar terdengar suara berkata demikian:
“Hai, PAA Mangkunagara, janganlah ragu pikirmu. Alat kelamin laki-laki sudah menyatu
dalam dirimu yang akan menyebabkan anak Nuriman yang kau ambil menjadi teman
hidupmu berbahagia sampai anak cucumu”.’
Dari kutipan di atas jelaslah bahwa wahyu yang diterima oleh Rubiyah dan Mangkunagara I
berbentuk alat kelamin wanita dan laki-laki yang bercahaya, maka tak disangsikan bahwa itu adalah
gambaran lingga dan yoni.
Lingga adalah manivestasi Siwa. Agaknya Siwa adalah salah satu Dewa Trimurti yang
disegani di Surakarta. Di candi-candi lingga digambarkan sebagai batu lambang kelelakian yang
dipahat mirip kemaluan pria selagi tegak. Sebagai pasangannya adalah yoni sebagai simbol
kewanitaan. Yoni dibuat dari batu persegi dengan lubang di tengahnya, mirip bentuk kelamin wanita.
Lubang di tengah yoni merupakan tempat tertancapnya lingga. Dan persatuan lingga-yoni merupakan
kekuatan tertinggi.
Dalam kerangka ini dapat ditafsirkan, bahwa Mangkunagara I di dalam Serat Wahanabrata
ini diidentifikasikan sebagai Siwa. Sedangkan Rubiyah, “permaisurinya” yang kemudian bergelar
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Raden Ayu Patahati, dengan demikian adalah sakti bagi kerajaan. Persatuan antara Mangkunagara
dengan Rubiyah adalah persatuan antara Siwa dengan Sakti. Hanya dalam persatuan dengan sakti
itulah Mangkunagara I mendapatkan kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu sakti harus selalu bersatu
dengan raja, seperti halnya di candi-candi lingga tak pernah terpisah dari yoni.
Serat Wahanabrata dengan demikian ditulis berdasarkan ideologi Siwaisme. Ideologi
Siwaisme ini tidak hanya dimiliki oleh penulis/pengarang Serat Wahanabrata saja akan tetapi juga
oleh masyarakat Mangkunegaran khususnya dan masyarakat Surakarta pada umumnya. Dikatakan
demikian karena karena jika ideologi Siwaisme hanya dimiliki oleh pengarang dan tidak dimiliki oleh
masyarakat, maka masyarakat akan menolak karya sastra tersebut. Hal ini tidak terjadi pada Serat
Wahanabrata.

2.

Pemujaan Siwa dalam Tradisi Surakarta
Hubungan Siwa dengan Umapatti adalah hubungan antara dewa dengan sakti, sebagaimana

hubungan antara lingga dan yoni yang harus tetap bersatu untuk mendapatkan keseimbangan yang
harmonis dan sejahtera.
Kraton Surakarta memiliki tarian pusaka Bedhaya Ketawang yang merupakan tarian sakral
yang tertua (Nusjirwan, 1967: 31) sebagai pusaka kraton Kasunanan yang konon dicipta oleh Sultan
Agung (Soedarsono, 1991: 37-38). Pertunjukan Bedhaya Ketawang diselenggarakan pada upacara
Abhiseka Krama atau Jumenengan Dalem (Penobatan raja) atau pada saat Tingalan Jumenengan
Dalem (ulang tahun penobatan raja).
Upacara Tingalan Jumenengan Dalem ini sifatnya agak tertutup dan pribadi. Tempat
pelaksanaannya di pendapa Sasanasewaka dan para putri duduk di dalem Prabasuyasa. Berhubung
sifatnya yang pribadi itu, maka sesudah upacara resmi berakhir residen dan para tamu undangan
lainnya segera meninggalkan tempat pasamuan, sehingga tarian Bedhaya Ketawang itu hanya
disaksikan oleh Sunan bersama keluarga, kerabat, dan para abdi dalem saja. Keadaaan ini berubah
ketika pada tahun 1920 Sunan mengizinkan permohonan Residen Harloff untuk ikut menyaksikan
tarian sakral ritual itu (Darsiti, 1980: 152).
Bedhaya Ketawang, sebuah pusaka kraton yang ditarikan oleh sembilan orang gadis di dalam
kraton Surakarta, seperti halnya Bedhaya Semang untuk kraton Yogyakarta, berkedudukan lebih
tinggi daripada berbagai macam tarian bedhaya lainnya. Kesembilan penari itu mengenakan kostum
yang sama, yakni busana basahan pengantin puteri yang akan dipertemukan (Hadiwidjojo, 1978: 45)
dan menarikan tipe tari puteri yang sama. Ketika menari kesembilan puteri itu haruslah dalam
keadaan bersih, dalam arti tidak sedang menstruasi.
Bedhaya Ketawang ini melambangkan pertemuan mistis antara Senopati, raja pertama
Mataram dengan Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Babad Tanah Djawi menyebutkan,
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bahwa ketika Senopati bertapa di pantai Laut Selatan untuk menambah kekuatan batinnya agar kelak
dapat naik tahta Mataram, air laut mendidih. Kanjeng Ratu Kidul sangat cemas dan segera menemui
Senopati. Seraya menyembah Ratu Kidul memohon agar meditasi Senopati dihentikan. Kanjeng Ratu
Kidul menjajikan bahwa permohonan Senopati agar kelak menjadi raja Mataram akan terkabul,
bahkan keturunannya juga akan menjadi penguasa tanah Jawa tanpa tanding. Kanjeng Ratu Kidul
menjanjikan bala bantuan para jin dan makhluk tak kasat mata untuk menjaga keselamatan Senopati
dan keturunannya (BTJ, 1941: 77-79). Dalam pertemuan itu keduanya saling jatuh cinta dan terjadilah
perkawinan sakral.
Perkawinan sakral antara Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul kemudian diwariskan kepada
anak cucu Senopati, sehingga semua raja-raja Mataram keturunan Senopati akan menjadi suami
Kajeng Ratu Kidul.
Ideologi yang menjadi latar belakang penciptaan Tarian Pusaka Bedhaya Ketawang dapat
ditelusuri pada unsur yang berkaitan dengan nilai sembilan, yakni jumlah penari Bedhaya Ketawang
tersebut.
Dalam alam pikiran Jawa nilai atau bilangan sembilan memang mempunyai arti yang penting.
Kanjeng Brongtodiningrat (dalam Soedarsono, 1984: 80) menyatakan, bahwa jumlah sembilan dalam
tari Bedhaya Ketawang adalah merupakan lambang babahan hawa sanga, yakni sembilan lubang
dalam badan jasmani manusia, sebagaimana kraton juga memiliki sembilan pintu utama. Sedangkan
bentuk rakit lajur-nya dipandang sangat erat hubungannya dengan gambaran bentuk jasmani manusia.
Dalam hal ini bagian kepala dilambangkan dengan Endel dan Batak, leher dilambangkan dengan
Jangga. Bagian badan dilambangkan oleh peran Dhadha, dan Buntil melambangkan organ sex. Apit
Ngajeng dan Apit Wingking melambangkan tangan kanan dan kiri. Sementara Endhel Wedalan
Ngajeng dan Endhel Wedalan Wingking merupakan simbol kaki kanan dan kiri.
Kanjeng Brongtodiningrat telah memberikan tafsiran atas nilai sembilan dalam tari Bedhaya
Ketawang. Akan tetapi benarkah tari Bedhaya Ketawang dengan sembilan peran fungsionalnya itu
hanya sekedar melambangkan tubuh jasmani manusia dan sembilan lubangnya? Lalu apa
hubungannya dengan upacara penobatan raja? Serta mengapa dianggap sebagai pusaka?
Jawaban akan pertanyaan-pertanyaan itu agaknya harus ditelusuri lebih jauh di dalam
kebudayaan Jawa yang lebih tua, pada kebudayaan Jawa semasa pengaruh Hindu masih kentara.
Di dalam pandangan agama Hindu seluruh alam semesta ini terbagi menjadi sembilan arah
mata angin yang disebut nawa yonyatmaka. Hal ini disimbolkan dalam bentuk Cakra, yakni simbol
yang berbentuk lingkaran terbagi delapan dengan pusat lingkaran merupakan titik (arah) yang
kesembilan, yakni yang merupakan inti pusat cakra. Dalam hal ini eksistensi nawa yonyatmaka
sebenarnya terdiri atas sembilan jenis adhara atau sembilan jenis sikap yang disebut nawadhara.
Dari nawadhara inilah kemudian lahir sembilan jenis sakti yang dikenal dengan istilah nawa natha
atau sembilan penari (Pudja, 1976: 52).
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Dalam tradisi kepercayaan Hindu kehadiran sembilan jenis sakti dalam bentuk penari tersebut
tak dapat dipisahkan dari keberadaan Siwa, karena dalam kepercayaan Hindu, Siwa adalah Nataraja
atau raja dari para penari. Siwa adalah yogi yang paling menonjol di antara para dewa, yang sekaligus
juga merupakan the master of dance. Dengan tariannyalah Siwa telah menciptakan alam semesta
(Soedarsono, 1972: 30).
Sehubungan dengan itu dapatlah dikatakan, bahwa nawadhara adalah merupakan sembilan
jenis sikap gerak baku (mudra) yang dilakukan Siwa pada saat menari. Kesembilan adhara tersebut
adalah akula, muladhara, swadhistana, manipura, anahata, wisudha, lambhika, ajna, serta bindu
(Pudja, 1976: 53). Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa lahirnya sembilan jenis sakti yang
berupa sembilan penari (nawa natha) tersebut merupakan akibat dari aktivitas gerak (tari) Siwa pada
saat utpatti atau mencipta atau penciptaan alam semesta.
Menurut kepercayaan Hindu-Bali, pembagian alam semesta menjadi nawa jonyatmaka
tersebut dianggap sangat erat hubungannya dengan para dewa dalam alam semesta beserta kesepuluh
simbol aksaranya (dasa aksara) yakni: Sa, Ba, Ta, A, I, Na, Ma, Si, Wa, dan Ya. Di dalam cakra
aksara kelima (I) berada di dalam satu tempat kedudukan dengan aksara kesepuluh (Ya), yakni pada
pusat cakra, titik yang kesembilan (Goris, 1986: 18).
Sementara di dalam Nyasa Nawa Sakti, salah satu mantra Hindu, semakin ditegaskan bahwa
kedudukan sembilan dewa dalam sembilan arah mata angin adalah merupakan lambang dari
kemahakuasaan Tuhan sendiri. Para dewa tersebut senantiasa berada dalam satu kesatuan dengan para
saktinya. Siwa (Iswara) senantiasa berada dalam satu kesatuan dengan Umapatti, Brahma dengan
Saraswati, dan Wisnu dengan Sri (Pudja, 1976: 193).
Di dalam candi-candi Hindu-Jawa persatuan dewa dengan sakti itu dilambangkan dengan
persatuan Lingga dan Yoni.
Hal itu menunjukkan bahwa dalam paham Hindu-Jawa Siwa dianggap senantiasa berada
dalam satu kesatuan dengan saktinya, yakni Umapatti atau Durga. Hanya dalam persatuan itulah alam
semesta akan berada dalam suatu keseimbangan yang harmonis, subur, dan kuat sentausa.
Jika ditelusur secara seksama, maka secara historis perkembangan alam pikiran Jawa
sangatlah banyak dipengaruhi oleh pola-pola pikiran Hindu. Sedangkan kepercayaan Hindu yang
banyak mempengaruhi alam pikiran Jawa itu lebih banyak bersifat Siwaistis. Hal ini dapat dibuktikan
dengan banyaknya peninggalan candi-candi Hindu di Jawa, seperti Candi Dieng dan Prambanan.
Selain itu, munculnya konsep raja-dewa (raja sebagai pengejawantahan dewa di dunia) yang semakin
berkembang pada saat pemerintahan kerajaan Hindu di Jawa Timur semakin menegaskan besarnya
pengaruh Siwaisme di Jawa. Menurut kebiasaannya, raja yang telah wafat dan dicandikan akan
senantiasa diperdewa, sementara arcanya diletakkan di candi makam.
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Suatu contoh, seperti disebutkan dalam Negarakretagama pupuh 43 bait 6, di candi makam
Sagala terdapat arca Ardhanareswara, sebuah arca dwitunggal sebagai lambang kesatuan raja
Kertanegara dengan Bajradewi. Di sini Ardhanareswara diwujudkan dalam bentuk (simbol) kesatuan
Siwa dengan saktinya Dewi Parwati (Slamet Mulyono, 1979: 226).
Timbulnya pemujaan terhadap kesatuan antara Siwa dan saktinya, antara lingga dan yoni,
menunjukkan bahwa hakikat kesatuan antara pria dan wanita adalah sebagai perbuatan yang suci
mulia yang bermutu sangat tinggi dalam keagamaan. Demikian pula tentunya antara raja dengan
permaisurinya atau saktinya. Dalam konsep kerajaan, permaisuri adalah sakti raja. Oleh karena itu
jika dalam penyajiannya tari Bedhaya Ketawang, hakikat kehadiran Sunan adalah sebagai saksi
tunggal dari dan untuk sajian tari tersebut, maka tentunya tari Bedaya Ketawang mempunyai
hubungan yang sangat khusus dengan Sunan. Tari Bedhaya Ketawang itu tentu berfungsi sangat
penting bagi Sunan dan keluarga istana. Hal ini akan semakin jelas dalam penghayatan terhadap
tradisi penyajian tari Bedhaya Ketawang. Bedhaya pusaka ini senantiasa disajikan sebagai bagian
yang amat penting dalam upacara penobatan seseorang menjadi raja di kraton Surakarta.
Bagi seorang raja, saat penobatan adalah peristiwa yang paling penting dari seluruh masa
kelahirannya sebagai raja. Sehinga dalam ritus kenegaraan ini, Bedhaya Ketawang tak dapat
dilepaskan dari fungsinya sebagai regalia. Sebagai pusaka kerajaan yang tuahnya akan senantiasa
memberikan keteguhan terhadap kekuatan dan kekuasaan Sunan, serta kesejahteraan bagi negaranya.
Fungsi Bedhaya Ketawang dengan demikian sama seperti fungsi sakti bagi Siwa. Dengan demikian
dapat ditegaskan bahwa Bedhaya Ketawang merupakan sakti bagi Sunan.
Jika Bedhaya Ketawang menceritakan pertemuan mistis dan perkawinan sakral antara raja
keturunan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul, maka itu berarti suatu persatuan antara Siwa dengan
sakti, persatuan antara lingga dengan yoni. Hanya dalam persatuan ini alam semesta akan berada
dalam suatu keseimbangan yang harmonis, subur, sejahtera, dan kuat sentausa. Sejalan dengan itu,
maka Ratu Kidul pada hakikatnya adalah sakti bagi raja-raja Mataram hingga raja-raja Surakarta dan
Yogyakarta.
Kraton Surakarta juga memiliki tradisi pemujaan terhadap Bethari Durga yang dianggap
sebagai penguasa mata angin arah utara, yang berkedudukan di hutan Krendhawahana. Labuhan
kepada Bethari Durga dilakukan setiap tahun, yang disebut sebagai Slametan Mahesalawung. Sesaji
ini dilangsungkan pada hari Senin atau Kamis terakhir bulan Rabingulakir dan ditujukan untuk
keselamatan dan kemakmuran kerajaan Surakarta dan seluruh isinya (Darsiti, 1989: 155-156).
Dalam hubungannya dengan sesaji Mahesalawung ini, Sitihinggil kraton dianggap sebagai
kedudukan Siwa (Kusumotanoyo, 1992: 35) dan sesajian yang akan dipersembahkan kepada Bethari
Durga itu sebelumnya harus disemayamkan semalam suntuk di Sitihinggil. Doa yang disampaikan
dalam upacara itu merupakan doa Budha-Jawa, yakni Rajah Kalacakra (Kusumotanoyo, 1992: 49).
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Ajaran Kalacakra adalah salah satu dari bentuk-bentuk Budhisme yang amat dipengaruhi oleh
Bhagawatisme (Moens, 1986: 8).
Gambaran Siwaisme yang lebih tua muncul dalam para penari Canthangbalung.
Canthangbalung hanya muncul pada saat upacara Garebeg Maulud tahun Dal. Pada masa
pemerintahan Paku Buwana X Canthangbalung termasuk abdi dalem golongan Kridhastama dengan
tugas membuat orang lain menjadi gembira. Disebut Canthangbalung karena mereka membawa
kepyak dari tulang yang diselipkan pada jari-jari tangan dan selalu dibunyikan: “crek-crek-crek”. Dua
pasang Canthangbalung berpangkat lurah dan jajar kiwa-tengen mengenakan kostum yang mencolok.
Tugas Canthangbalung adalah mengiringkan gunungan yang dibawa ke masjid pada setiap upacara
Garebeg Mulud dan sesudah sampai di gapura masjid mereka kembali ke Sitihinggil. Jika Sunan
kembali ke kedhaton, gendhing yang mengiringi adalah gendhing Kancil Belik atau Udanarum, atau
Undur-undur Kajogan secara bergantian setiap Garebeg. Pada waktu itu Canthangbalung menarikan
tarian Gajah Ngombe di depan bangsal Angun-angun. Tangan kirinya selalu membunyikan kepyak,
sedang tangan kanannya memegang gelas berisi minuman. Pada setiap saat gong berbunyi, ia
meminum gelas itu.
Mengenai Canthangbalung ini Darsiti Suratman (1989: 147) berpendapat sebagai berikut.
Pertama, kedudukan Canthangbalung sebagai pimpinan pengiring sajian suci ke tempat ibadat,
mewajibkan mereka mengikuti iring-iringan gunungan sampai ke halaman masjid. Dodot yang
dikenakan kedua lurah itu bermotif tambal sedangkan dodot kedua jajar berupa sindur, yaitu warna
merah dengan putih di tepi. Sejak zaman dahulu orang Jawa menganggap sindur itu suci. Dengan
demikian maka baik sajian yang berupa gunungan, pemimpin rombongan pengiring, maupun tempat
yang dituju semuanya serba suci. Inilah peranan Canthangbalung sebagai “brahmana”.
Kedua, karena kedudukan Canthangbalung sebagai abdi dalem niyaga, maka semula setiap
hari Sabtu sore mereka bertugas mengiringi permainan watangan dengan gamelan. Sesudah
permainan itu dihapus pada awal abad XIX, sebagai gantinya mereka berkedudukan sebagai jajar
bertugas menari di depan bangsal Angun-angun pada waktu raja berjalan meninggalkan Sitihinggil
menuju kedhaton. Canthangbalung memiliki hubungan yang erat dengan para tandak, baik di dalam
maupun di luar kedhaton. Para lurahnya sering menjadi perantara masuknya tandhak-tandhak desa ke
kraton untuk menjadi abdi dalem.
Ketiga, sebagai abdi dalem kridhastama Canthangbalung bertugas membuat lelucon, agar
orang lain menjadi gembira. Sebagai punakawan, Canthangbalung mempunyai kebebasan untuk
mengatakan segala sesuatu yang mereka inginkan, dan dilaksanakan lewat kedudukannya sebagai
badut. Pada lelucon itu sering dilontarkan kritik sosial. Serta jumlah Canthangbalung itu mengikuti
konsepsi klasifikasi yang saling melengkapi.
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Moens (1986: 11) memberi gambaran Canthangbalung yang agak lain sebagai berikut.
Canthangbalung adalah dua badut berjanggut, yang bagian atas badannya telanjang dan diborehi
belang-belang kuning. Tugas mereka adalah untuk minum arak di hadapan umum sampai mabuk, lalu
menari dalam keadaan mabuk itu. Belum lama berselang pejabat-pejabat istana semacam itu masih
menerima penghasilan resmi dari pemeliharaan penari-penari ronggeng dan pelacur-pelacur. Nama
mereka adalah suatu nama ejekan, yang mungkin berdasarkan kenyataan bahwa mereka mula-mula
melakukan tarian mereka di Ksetra, sambil menggeletuk-geletuk tulang-tulang orang mati (nyanthang
balung).
Gambaran yang diberikan oleh Moens itu agaknya merupakan bentuk Canthangbalung yang
lebih tua daripada yang digambarkan oleh Darsiti. Berdasarkan lukisan yang diberikan itu, maka
Moens (1986: 11) berpendapat bahwa Canthangbalung berasal dari sekte Bhairawa. Bhairawa adalah
suatu sekte Durga dari “tangan kiri” (wama-sakta) atau sering juga secara teknis disebut sebagai
tantris kiri (Goris, 1986: 7). Bhairawa sendiri adalah dewa yang khas dari lapangan mayat dan khusus
dengan tabiat Aksobhya (Moens, 1986: 13).
Untuk mencapai keselamatan atau ekstase yang tertinggi para penganut sekte Bhairawa ini
melakukan panca-tattwa (lima unsur kenikmatan hawa nafsu) yakni: madya (minuman keras),
mangsa (daging), matsya (ikan), mudra (sikap tangan), dan maithuna (persetubuhan). Panca-tattwa
ini sedikit banyak masih dilakukan atau pun disimbolkan dalam gerakan Canthangbalung.
Jika Canthangbalung mengenakan kuluk putih yang sangat tinggi (Darsiti, 1989: 148), hal itu
juga berkaitan dengan pandangan Bhairawa. Di atas telah disebutkan, bahwa Bhairawa adalah dewa
yang khas dari lapangan mayat dan khusus dengan tabiat Aksobhya, maka secara khusus hubungan
antara Bhairawa dan Aksobhya ini dilukiskan dengan menempatkan patung kecil Aksobhya dalam
perhiasan rambut Bhairawa itu. Lukisan ini juga dijumpai dalam Negarakretagama pupuh 52 bait 2,
yakni pada saat Prapanca memberitahukan mengenai patung makam Krtanegara di Jejawi sebagai
sebuah patung Siwa (Bhairawa) yang tak terkatakan indahnya dengan sebuah patung Aksobhya kecil
yang tiada bandingannya dalam makuta (dalam Moens, 1986: 13-14). Patung Aksobhya itu memang
tidak dipahatkan pada makuta (kuluk) Canthangbalung, akan tetapi warna putih dan bentuk kuluk
yang sangat tinggi dapat mewakilinya. Warna putih memang merupakan warna dewa.

D. SIMPULAN
Dari pembicaraan ini dapat disimpulkan bahwa Siwaisme mempunyai pengaruh yang cukup
besar dalam konsepsi-konsepsi ritual di Surakarta. Serat Wahanabrata diciptakan berdasarkan
ideologi Siwaisme yang merupakan ideologi masyarakat waktu karya itu ditulis. Hal ini dibuktikan
dengan beberapa tradisi yang juga berideologi Siwaisme, seperti Tari Bedhaya Ketawang dengan
konsepsi nawa dhara dan nawa natha. Canthangbalung lebih bersifat Tantris. Besarnya pengaruh
Siwaisme membentuk konsepsi bahwa Sitihinggil adalah singgasana Siwa, sedangkan Durga
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berkedudukan di hutan Krendhawahana. Raja Surakarta juga diidentifikasikan sebagai Siwa dan
permaisuri sebagai saktinya.
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ABSTRAK
Sĕrat Pustakaraja adalah karya terbesar dan terbaik dari pujangga R. Ng. Ranggawarsita, dari Kraton
Surakarta Adiningrat. Disebut sebagai “Pustakaraja” karena dijadikan kitab pedoman bagi seorang Raja
(pakĕmipun panjĕnĕngan nata) dan dapat diartikan sebagai ‘Rajanya Kitab’, karena merupakan kitab yang
menjadi induk segala kitab cerita Jawa (Sĕrat Raja, amargi dados tĕtunggul tuwin dados baboning Sĕrat cariyos
Jawi). Dipandang dari fungsinya, maka Sĕrat Pustakaraja adalah kitab kepujanggan dan dimaksudkan untuk
mengukuhkan kembali tradisi Jawa berhadapan dengan meluasnya pengaruh kehidupan Barat.
Sĕrat Pustakaraja mengandung ilmu pengetahuan yang berlimpah, baik dari segi religi, teologi,
mitologi, genealogi, ekologi, psikologi, sosiologi, biologi, ilmu pengetahuan alam, ilmu perbintangan, ilmu
pertanian, ilmu tata pemerintahan negara, keadilan dan hukum, obat-obatan, dan lain sebagainya. Sĕrat
Pustakaraja juga merupakan sumber nilai-nilai sastra dan budaya Jawa, karena Sĕrat Pustakaraja adalah
sumber kearifan dalam segala sisi kehidupan manusia, yang dituangkan dalam bentuk petuah-petuah, ajaranajaran yang adiluhung untuk para pemimpin negara maupun kepada masyarakat luas.
Ajaran-ajaran di dalam Sĕrat Paramayoga dan Sĕrat Pustakaraja sejumlah 341 item telah
diinventarisasikan oleh R. Ng. Karyarujita dan kemudian ditulis oleh Ranasubaya dengan judul Kumpulan
Wulang-wulang dalam Sĕrat Paramayoga dan Sĕrat Pustakaraja atau Sĕrat Pustakaraja: Sĕrat Kalĕmpaking
Piwulang. Dengan mendasarkan diri pada teori pragmatik dari George Yule, Charles Morris, Levinson dan
Abrams, maka nilai-nilai budaya Jawa yang tercermin melalui 341 ajaran-ajaran dalam Sĕrat Pustakaraja
tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 35 jenis ajaran.
Kata Kunci: Sĕrat Pustakaraja: R. Ng. Ranggawarsita; Sumber Kebudayaan Jawa

A.

PENDAHULUAN
Sĕrat Pustakaraja adalah sebuah karya agung “pujangga penutup” dari Kraton Surakarta,

yaitu: R. Ng. Ranggawarsita. Dalam mitologinya Sĕrat Pustakaraja disusun oleh Prabu Sri Bathara
Jayabaya atas perintah Sang Hyang Narada bersama Bathara Panyarikan yang turun ke Mamenang
dan meminta pada Prabu Sri Bathara Jayabaya untuk menceritakan kembali pengalaman dirinya
sewaktu menjadi Kṛṣṇa dan berperanan penting di dalam perang Bhāratayuddha. Berdasarkan catatan
para dewa dan ingatan Prabu Sri Bathara Jayabaya, maka kemudian dimintanya para mpu di
Mamenang untuk menuliskan kembali cerita-cerita tersebut menjadi kitab-kitab yang berurutan yang
kemudian lazim disebut sebagai Sĕrat Pustakaraja (Ranggawarsita, 1939: 7).
Sĕrat Pustakaraja Purwa sebagai bagian dari Sĕrat Pustakaraja seringkali dikatakan sebagai
suatu penulisan baru mengenai sumber-sumber cerita wayang, tetapi isinya sudah menyimpang dan
berbeda jauh dengan Ramayana dan Mahābhārata (Mulyono, 1989: 202). Mahābhārata sebagai
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karya agung Kṛṣṇa Dvaīpayana Vyāsa telah memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap Sĕrat
Pustakaraja, terutama teks-teks di dalam Sĕrat Pustakaraja Purwa. Sudah barang tentu pengaruh
yang sangat kuat dari Mahābhārata terhadap teks-teks Sĕrat Pustakaraja Purwa tersebut tetap tidak
terlepas melalui proses resepsi, adaptasi, inovasi dan transformasi.
Hal yang sangat menarik perhatian adalah apabila membandingkan antara Mahābhārata
dengan Sĕrat Pustakaraja. Seperti diketahui bahwa pencipta Mahābhārata Sansekerta adalah Kṛṣṇa
Dvaīpayana Vyāsa, putra Bhagawan Paracara, cucu Bhagawan Cakri, cicit Bhagawan Wasistha.
Sementara itu pencipta Sĕrat Pustakaraja adalah pujangga R. Ng. Ranggawarsita, putra M. Ng.
Ranggawarsita (Mas Pajangswara), cucu R. Ng. Yasadipura II (R.T. Sastranegara), cicit R. Ng.
Yasadipura I (Tus Pajang), Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Kṛṣṇa Dvaīpayana Vyāsa adalah
keturunan bhagawan, sementara R. Ng. Ranggawarsita berdarah pujangga.
Kṛṣṇa Dvaīpayana Vyāsa memiliki dīvyacakṣus (mata Illahi), sehingga ia memiliki
kemampuan untuk melihat peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi ataupun yang belum terjadi di masa
depan. Demikian pula pujangga R. Ng. Ranggawarsita juga dipandang memiliki kemampuan
istimewa untuk melihat peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa datang (waskitha), seperti
tampak dalam kitab-kitab jangkanya, yaitu: Sĕrat Jaka Lodhang, Sĕrat Sabdatama, dan Sĕrat
Sabdajati. Di dalam Mahābhārata kepengarangan Vyāsa dianggap simbolik, karena Mahābhārata
dianggapnya sebagai hasil sumbangan dari para penulis selama dalam perjalanan waktu. Demikian
pula penulisan Sĕrat Pustakaraja tersebut pada mulanya melibatkan para mpu (empu) terutama yang
berasal dari Mamenang dan Pengging.
Jika mengamati proses penciptaan Mahābhārata Sansekerta, maka penciptaan Mahābhārata
melalui tiga fase perkembangan teksnya, yaitu: pada tataran pertama teks tersebut dinamakan Jaya,
tataran kedua dinamakan Bharata, dan tataran ketiga dinamakan Mahābhārata. Adapun penciptaan
Sĕrat Pustakaraja juga melalui proses yang panjang, yaitu pada masa pemerintahan Jayabaya di
Kediri sebagai tonggak awal dimulainya penulisan Sĕrat Pustakaraja. Pada tahap selanjutnya
penulisan Sĕrat Pustakaraja dilakukan pada masa Brawijaya V di Majapahit. Tahap selanjutnya pada
masa Sultan Agung di Mataram. Baru kemudian Sĕrat Pustakaraja ditulis kembali dan
disempurnakan oleh pujangga R. Ng. Ranggawarsita dari Kraton Surakarta Adiningrat
(Tedjowirawan, 2015: 101-102).
Apabila dipandang dari fungsinya, maka Mahābhārata seperti halnya Ramayana adalah
Ithihasa, yaitu kitab suci Veda yang kelima, sementara Sĕrat Pustakaraja dimaksudkan sebagai kitab
pedoman bagi raja dan induk segala kitab kisah Jawa (Tedjowirawan, 2015: 102). Bahkan Sĕrat
Pustakaraja juga merupakan kitab kepujanggaan dan dimaksudkan untuk mengukuhkan kembali
tradisi Jawa berhadapan dengan meluasnya pengaruh kehidupan barat (Wiryamartana, 1980: 14).
Sěrat Pustakaraja Purwa telah diterbitkan beberapa kali dengan huruf Jawa dalam 9 jilid oleh
H. Bunning, Yogyakarta (cetakan I tahun 1884, cetakan IV tahun 1939). Di Surakarta pernah terbit
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kitab berjudul Sěrat Pustakaraja dalam 8 jilid (tahun 1904 – 1908), tetapi isinya Sěrat Pustakaraja
Madya (Uhlenbeck, 1964: 164; Wiryamartana, 1980: 1). Apabila seluruh rencana Sěrat Pustakaraja
seperti yang termuat dalam “Běbuka” telah selesai seluruhnya ditulis oleh R. Ng. Ranggawarsita,
maka baru sebagian saja dari Sěrat Pustakaraja itu diterbitkan. Ringkasan isi dari 5 jilid Sěrat
Pustakaraja (Yogyakarta, tahun 1884-1892) telah dibuat oleh Poerwasoewignya dan Wirawangsa
(tahun 1920). Di perpustakaan Universitas Leiden Belanda terdapat ringkasan isi dari 9 jilid Sěrat
Pustakaraja Purwa (LOr 6485) yang dibuat oleh Suradipura untuk Dr. Hazeu (Pigeaud, 1968: 382383; Wiryamartana, 1980: 2).

B.

KAJIAN TEORI DAN METODE
Dalam bukunya yang berjudul Pragmatik (Pragmatics), George Yule berpendapat bahwa

pragmatik adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur atau penulis dan ditafsirkan
oleh pendengar atau pembaca. Sebagai akibatnya studi ini banyak berhubungan dengan analisis
tentang apa yang dimaksudkan orang dengan tuturan-tuturan dari pada dengan makna terpisah itu
sendiri. Dengan demikian menurut George Yule pragmatik adalah studi tentang maksud penutur
(Yule, 2014: 3).
Tipe studi ini perlu melibatkan penafsiran tentang apa yang dimaksudkan orang di dalam
suatu konteks khusus dan bagaimana konteks itu berpengaruh terhadap apa yang dikatakan.
Diperlukan suatu pertimbangan tentang bagaimana cara penutur mengatur apa yang ingin mereka
katakan yang disesuaikan dengan orang yang mereka ajak bicara, di mana, kapan, dan dalam keadaan
apa. Dengan demikian dapat dikatakan pula bahwa pragmatik adalah studi tentang makna
kontekstual (Yule, 2014: 4).
Pendekatan pragmatik juga menyelidiki bagaimana cara pendengar dapat menyimpulkan
tentang apa yang dituturkan agar dapat sampai pada suatu interpretasi makna yang dimaksudkan oleh
penutur. Tipe studi ini menggali betapa banyak sesuatu yang tidak dikatakan ternyata menjadi bagian
yang disampaikan. Studi ini adalah studi pencarian makna yang tersamar. Karena itu pragmatik
adalah studi tentang bagaimana agar lebih banyak yang disampaikan daripada yang
dituturkan (Yule, 2006: 4).
Pandangan ini menimbulkan pertanyaan tentang apa yang menentukan pilihan antara yang
dituturkan dengan yang tidak dituturkan. Jawaban yang mendasar terikat pada gagasan jarak
keakraban, baik keakraban fisik, sosial, atau konseptual, menyiratkan adanya pengalaman yang sama.
Pada asumsi tentang seberapa dekat atau jauh jarak pendengar, penutur menentukan seberapa banyak
kebutuhan yang dituturkan. Karena itu, menurut George Yule, pragmatik adalah studi tentang
ungkapan dari jarak hubungan (Yule, 2006: 4).
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Keempat ruang lingkup inilah yang tercakup dalam pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang
hubungan antara bentuk-bentuk linguistik dan pemakai bentuk-bentuk itu. Di antara 3 (tiga) bagian
perbedaan ini hanya pragmatik sajalah yang memungkinkan orang ke dalam satu analisis. Manfaat
belajar bahasa melalui pragmatik ialah seseorang dapat bertutur kata tentang makna yang
dimaksudkan orang, asumsi mereka, maksud dan tujuan mereka, dan jenis-jenis tindakan (sebagai
contoh: permohonan) yang mereka perlihatkan ketika mereka sedang berbicara. Kerugian yang besar
adalah bahwa semua konsep manusia ini sulit dianalisis dalam suatu cara yang konsisten dan objektif
(Yule, 2014: 5).
Persoalan interpretasi terhadap sebuah karya sastra adalah persoalan yang kompleks, yang
mencakup hal yang sangat luas. Sebuah pertanyaan yang dapat dilontarkan adalah: apakah ruang
lingkup kritik pragmatik dalam membedah karya sastra? Sebelum pertanyaan tersebut dijawab, maka
kita harus mengerti dahulu tentang definisi yang luas dari pragmatis, yakni definisi semiotik.
Pengertian semiotik menurut Charles Morris (1983) adalah : the study of the huge range of
psychological and sociological phenomena involved in sign systems in general ‘studi tentang
sejumlah besar fenomena psikologis dan sosiologis yang terlibat dalam tanda sistem-sistem tanda’
(Levinson 1983: 5; Badrika, 2013: 78). Dengan demikian definisi semiotika adalah studi atau ilmu
yang mempelajari fenomena sosiologis dan psikologis yang merupakan efek dari sistem-sistem tanda.
Semiotika adalah studi tentang tanda dan segala yang berhubungan dengannya, yakni: cara berfungsi,
hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya, dan penerimanya oleh mereka yang
mempergunakannya (Sudjiman, 1991: 5). Dari defisini semiotika tersebut, Charles Morris menarik
definisi trikotomis, yaitu: sintaksis, semantik, dan pragmatik. Hal itu seperti yang dikatakan oleh
Levinson dalam bukunya Pragmatics yakni: “On the general shape of science of sign, or semiotic,
Morris distinguished three study of the formal relation of sign to one another, syntactic, being the
study or “the formal; relation of signs to one another”, semantics, the study of “the relations of signs
to the objects to which the signs are applicable ”, and pragmatics, the study of “the relation of signs
to intepreters” (Di dalam ilmu yang mempelajari sistem tanda atau semiotika, Morris, membedakan
tiga studi tentang hubungan formal tanda dengan satu sama lain, sintaksis menjadi studi yang
mempelajari hubungan tanda-tanda satu sama lain; semantik, studi tentang hubungan tanda dengan
objek (dengan kepada apa tanda-tanda itu diterapkan); dan pragmatik studi tentang hubungan tandatanda dengan penerjemah/penafsir (pembaca)’ (Levinson, 1983: 6; Badrika, 2013: 78-79). Jadi
pragmatik/pragmatis adalah studi yang membahas hubungan tanda-tanda dengan penerjemah/penafsir
(pembaca). Ini senada dengan yang diungkapkan Ambrams, is ordered toward the audience, a
pragmatic theory (Abrams: 1953: 15) ‒ teori pragmatis adalah teori yang mengarahkan perhatiannya
kepada penerjemah/penafsiran (pembaca).
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Metode adalah jalan untuk membuktikan dugaan kita yang kita temukan dalam suatu
penelitian. Di dalam melakukan suatu penelitian mungkin kita sebelumnya sudah memiliki tesis,
pendapat, asumsi awal terhadap materi yang kita jadikan penelitian, dengan metode penelitian kita
berupaya membuktikan segala yang kita duga tersebut menjadi sebuah kebenaran. Dalam penelitian
ini bahan penelitian yang berupa Sĕrat Pustakaraja dan bagian-bagian teksnya ditransliterasi dari
huruf cetakan Jawa ke dalam huruf Latin. Demikian pula halnya teks-teks bagian Sĕrat Pustakaraja
yang berupa naskah berhuruf Jawapun ditranliterasi ke dalam huruf Latin. Teks-teks bagian Sĕrat
Pustakaraja tersebut dibaca secara kritis agar tidak terjadi kesalahan selama pentrasliterasian teksnya,
karena kesalahan penyalinan berakibat perbedaan penerjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, dan
perbedaan penerjemahan teksnya dapat mengubah interpretasi terhadap teks Sĕrat Pustakaraja
tersebut.
Sĕrat Pustakaraja dan bagian-bagian teksnya kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia. Hal itu dilakukan agar memudahkan peneliti untuk menginventarisasikan nilai-nilai budaya
melalui berbagai ajaran, petuah maupun petunjuk yang disampaikan oleh pengarang melalui metode
deskripsi analitik. Seperti diketahui bahwa dalam analisis sebuah karya sastra, ada empat jenis metode
pendekatan yang dapat dilakukan yaitu: 1. Pendekatan Objektif, yaitu pendekatan yang
menitikberatkan pada karya itu sendiri; 2. Pendekatan Ekspresif, yaitu

pendekatan yang

menitikberatkan pada penulis; 3. Pendekatan Mimetik, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada
semesta; dan 4. Pendekatan Pragmatik, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada pembaca
(Abrams dalam Teeuw, 1984: 50). Pendekatan pragmatik juga bertujuan untuk mengetahui kegunaan
atau manfaat karya sastra bagi pembaca atau masyarakat. Dalam hal ini seniman atau pengarang
bertugas untuk docere dan delectare (memberi ajaran dan kenikmatan), seringkali ditambah movere
(menggerakkan pembaca ke arah kegiatan yang bertanggungjawab). Seni (termasuk sastra) harus
dapat menggabungkan antara sifat utile dan dulce (bermanfaat dan manis).
Dari keempat pendekatan yang diuraikan di atas saya mengikuti pendekatan pragmatiknya
Abrams, yaitu sebuah teori yang menitikberatkan kepada pembaca. Dalam konteks ini ingin
diungkapkan kegunaan dan manfaat nilai-nilai budaya Jawa yang terdapat di dalam Sĕrat
Pustakaraja. Di samping itu, apakah pengarangnya, yaitu: R. Ng. Ranggawarsita melalui karyanya,
yaitu Sĕrat Pustakaraja dan bagian-bagian teksnya dapat memberikan kenikmatan dan dapat
menggerakan pembacanya ke arah kegiatan yang bertanggung jawab ?.

C.

PEMBAHASAN
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Sebelum dilakukan pembahasan atas Sĕrat Pustakaraja karya agung pujangga R. Ng.
Ranggawarsita ini perlu dikemukakan terlebih dahulu gambaran kebesaran dan keagungan Sĕrat
Pustakaraja. Seperti diketahui bahwa Sĕrat Pustakaraja dapat dibagi menjadi 2, yaitu: 1. Sĕrat
Pustakaraja Purwa yang menceritakan kejadian masa 800 tahun. Tahun Ҫaka 1-800 (78-88 M).
Dalam masa ini yang diceritakan adalah Wayang Purwa. 2. Sĕrat Pustakaraja Puwara yang
menceritakan kejadian selama 600 tahun, yaitu antara tahun Ҫaka 800-1.400 (878-1478 M). Dalam
masa ini yang diceritakan lakon-lakon sesudah Wayang Purwa sampai dengan Prabu Brawijaya IV di
Majapahit.
Sĕrat Pustakaraja Purwa dibagi menjadi delapan kelompok besar, yaitu:
1.

Sĕrat Maha Parwa, meliputi: a. Sĕrat Purwa Pada; b. Sĕrat Sabaloka.

2.

Sĕrat Maha Déwa, meliputi: a. Sĕrat Déwa Buddha; b. Sĕrat Dewa Raja.

3.

Sĕrat Maha Rĕsi, meliputi: a. Sĕrat Rĕsi Kala; b. Sĕrat Buddha Krĕsna.

4.

Sĕrat Maha Raja, meliputi: a. Sĕrat Raja Kanwa; b. Sĕrat Palindriya; c. Sĕrat Silacala; d.
Sĕrat Sumanantaka.

5.

Sĕrat Maharata, meliputi: a. Sĕrat Dyitayana; b. Sĕrat Tritarata; c. Sĕrat Sindhula; d. Sĕrat
Rukmawati; e. Sĕrat Sri Sadana.

6.

Sĕrat Maha Tantra, meliputi: a. Sĕrat Sri Kala; b. Sĕrat Raja Watara; c. Sĕrat Cita Kaprawa;
d. Sĕrat Ariawanda; e. Sĕrat Para Patra.

7.

Sĕrat Maha Putra, meliputi: a. Sĕrat Mahandya Purwa; b. Sĕrat Suktinawyasa;

c. Sĕrat

Darmasagara; d. Sĕrat Gorawangsa; e. Sĕrat Kumbayana; f. Sĕrat Wandha Laksana; g. Sĕrat
Darma Mukta; h. Sĕrat Drĕta Nagara.
8.

Sĕrat Maha Dharma, meliputi: a. Sĕrat Kuramaka; b. Sĕrat Smara Dahana;

c. Sĕrat

Ambaralaya; d. Sĕrat Kridha Krĕsna; e. Sĕrat Kunjana Karna; f. Sĕrat Kunjana Krĕsna; g.
Sĕrat Partayagnya; h. Sĕrat Manik Harya Purwaka; i. Sĕrat Sapanti Parta; j. Sĕrat Dĕwa
Ruci; k. Sĕrat Parta Wiwaha/Mintaraga; Sĕrat Yudanagara; m. Sĕrat Purobaya; n. Sĕrat
Bomantara; o. Sĕrat Bomantaka; p. Sĕrat Baratayuda; q. Sĕrat Kirimataya;

r. Sĕrat

Darmasarana; s. Sĕrat Yudhayana.

Sĕrat Pustakaraja Puwara juga dibagi menjadi enam kelompok besar, yaitu:
1.

Sĕrat Maha Parma, meliputi; a. Sĕrat Budhayana; b. Sĕrat Sariwahana; c. Sĕrat
Purusangkara; d. Sĕrat Partakaraja; e. Sĕrat Ajidharma; f. Sĕrat Ajipamasa.

2.

Sĕrat Maharaka, meliputi; a. Sĕrat Witaradya; b. Sĕrat Purwanyana; c. Sĕrat Bandawasa; d.
Sĕrat Déwatacèngkar.
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3.

Sĕrat Maha Prana, meliputi: a. Sĕrat Widayaka; b. Sĕrat Danèswara; c. Sĕrat Jaya Lĕngkara;
d. Sĕrat Dharma Kusuma; e. Sĕrat Catur Pandaka.

4.

Sĕrat Maha Krama, meliputi: a. Sĕrat Surya Wisésa; b. Sĕrat Raja Sunda; c. Sĕrat Madu
Sudana; d. Sĕrat Panca Prabanggana.

5.

Sĕrat Maha Kara, meliputi: a. Sĕrat Mundingsari; b. Sĕrat Raja Purwaka;c. Sĕrat Maha
Kara.

6.

Sĕrat Maha Para (Ranggawarsita 1938: 10-49; Sri Mulyono, 1989: 191-200; Tedjowirawan,
2008: 84-86).

Di dalam bagian awal Sĕrat Pustakaraja diterangkan bahwa para mpu penggubah teks-teks
bagian Sĕrat Pustakaraja di atas adalah: Mpu Satya, Mpu Soda, Mpu Padma, Mpu Sahasra, Mpu
Bahubajra, Mpu Kundhala, Mpu Wisaka, Mpu Sunda, Mpu Artati, Mpu Monaguna, Mpu Yogiswara,
Mpu Raganata, Mpu Saloka, Mpu Saddhara, Mpu Sindura, Mpu Kalangwan, Mpu Baraddhi, Mpu
Tathaka Sandi, Mpu Jangga II, Mpu Panuluh, Mpu Tapawangkeng, Mpu Widdhayaka, Mpu Wira,
Mpu Barandang, Mpu Braradya, Mpu Ragarunting, Mpu Mayangga, Mpu Wijatmaka, Mpu Muywa,
Mpu Salukat, Mpu Kamajaya, Mpu Purusadaka, Mpu Jaruyawa, Mpu Mudra, Mpu Mudila, Mpu
Kanwa, Mpu Bodhaguna, Mpu Sedhah, Mpu Mandara (Mamenang), Mpu Sindungkara, Mpu Saddha,
Wisana, Mpu Udaka (Pengging), Mpu Wilasaya, Mpu Windudaka, Mpu Madura, Mpu Madukara
(Medhangkamulan), Resi Wiratmaka (Jenggala), Mpu Widura (Galuh), Mpu Adilangu (Pajajaran),
Mpu Paraita (Majapahit) (Tedjowirawan, 2015: 100-101).
Dari para Mpu yang diuraikan di atas, maka dalam sejarah kesastraan Jawa hanya dikenal
Mpu Yogiswara yang menurut Ketut Ginarsa sebagai penulis Kakawin Ramayana berdasarkan tradisi
Bali. Mpu Kanwa sebagai penggubah Kakawin Arjunawiwaha; Mpu Sedhah dan Mpu Panuluh
sebagai penggubah Kakawin Bharatayudha; Mpu Monaguna sebagai penggubah Kakawin
Sumanasantaka, sementara dalam teks Sĕrat Pustakaraja diterangkan bahwa Mpu Monaguna juga
menggubah Sĕrat Sumanantaka, bukan Sumanasantaka (kakawin), tetapi isinya sangat berbeda,
karena Sĕrat Sumanantaka menceritakan tentang Sang Hyang Wisnu menjadi dukun sampai
menaklukkan Prabu Watugunung (Tedjowirawan, 2014: 79). Hal yang menarik perhatian juga jika
dicermati, bahwa di dalam konstruksi Sĕrat Pustakaraja diterangkan bahwa Sĕrat Partayagnya
digubah oleh Mpu Wijatmaka (Tedjowirawan, 2014: 87), sementara di dalam Kakawin Parthayadnya
terdapat kalimat yang berbunyi: “Sang Widuyatmaka ring lango kawi wenang tuladana
sauritnirengsabha” yang berarti ‘orang yang cakap sekali dalam bersyair dapat ditiru syairnya oleh
orang banyak’. Menurut Poerbatjaraka “Widuyatmaka” itu bukanlah suatu nama melainkan suatu
perkataan biasa juga (Poerbatjaraka, 1957: 47).
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Melihat kenyataan di atas, ternyata masih banyak persoalan tentang para Mpu sebagai penulis
teks-teks bagian Sĕrat Pustakaraja yang belum terpecahkan, mengingat tidak adanya keterangan baik
dalam kesastraan Jawa Kuna maupun di dalam kesastraan Jawa Pertengahan tentang keberadaan para
Mpu di atas. Apakah benar memang bangsa Jawa memiliki tradisi tersendiri di dalam mengemukakan
para Mpu (pujangga-pujangganya) sebagai penulis teks-teks sastra, yang selama ini luput atau tidak
diperhitungkan oleh para peneliti sastra?. Hal ini kiranya menjadi tantangan kita bersama untuk
menguak tradisi penulisan kesastraan klasik Jawa di masa-masa mendatang.
Sebelum dikemukakan Sĕrat Pustakaraja sebagai sumber nilai-nilai dan budaya Jawa di abad
XIX, terlebih dahulu akan diketengahkan tentang pengertian kebudayaan. Istilah “kebudayaan”
berdasarkan etimologi (asal usul kata) berasal dari kata “kebudaya-an”. Kata dasar “budaya” sendiri
berasal dari bahasa Sanskerta yaitu dari √budh yang berarti ‘awakened, fully awake, expanded’. Dari
√budh menjadi kata “buddhi” yang berarti ’intelligence; understanding; reason; intellect; mind;
readywit; perception; comprehension; opinion; view; belief; convition; thought; about(lc); feeling;
correct or reasonable view; reflection or meditation on (lc) (Macdonell, 1979: 196-197). Dalam
Kamus Jawa Kuna-Indonesia kata “buddhi” berarti ‘kesadaran; pengetahuan; maksud; akal; rasa;
sifat’ (Wojowasito, 1977:35).
Kata “budaya” maupun “kebudayaan” seringkali dikaitkan dengan antropologi sehingga
menjadi antropologi budaya, yaitu suatu cabang dari antropologi. Kata “antropologi” berasal dari
bahasa Yunani yaitu paduan dari kata-kata anthropos yang berarti ‘manusia’ dan logos yang berarti
‘ilmu’. Jadi antropologi adalah ilmu yang mencoba menelaah sifat-sifat (manusia) tertentu (Ihromi,
1981: ix). Bagi seorang ahli antropologi istilah “kebudayaan” umumnya mencakup cara berpikir dan
cara berlaku yang telah merupakan ciri khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu.
Berkaitan dengan itu maka kebudayaan terdiri dari hal-hal seperti bahasa, ilmu pengetahuan,
hukum-hukum, kepercayaan, agama, kegemaran makanan tertentu, musik, kebiasaan pekerjaan,
larangan-larangan dan sebagainya (Ihromi, 1981: 7). Sedikit berbeda dengan Koentjaraningrat yang
berpendapat bahwa perwujudan kebudayaan suatu bangsa pada dasarnya mencakup tiga unsur yaitu:
1. Kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya, 2. Kompleks
aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat, 3. Benda-benda hasil karya manusia
(Koentjaraningrat, 1974: 15). Sementara itu Ralph Linton dalam bukunya The Cultural Background of
Personality (1945) menjelaskan bagaimana definisi kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari berbeda
dari definisi seorang ahli antropologi.
“Kebudayaan adalah seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang manapun dan tidak hanya
mengenai sebagian dari cara hidup itu hanya bagian yang oleh masyarakat dianggap lebih
tinggi atau lebih diinginkan. Dalam arti cara hidup masyarakat itu kalau kebudayaan
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diterapkan pada cara hidup kita sendiri, maka tidak ada sangkut pautnya dengan main piano
atau membaca karya sastrawan terkenal. Untuk seorang ahli ilmu sosial, kegiatan seperti main
piano itu merupakan elemen-elemen belaka dalam keseluruhan kebudayaan kita. Keseluruhan
ini mencakup kegiatan- kegiatan duniawi seperti memcuci piring atau menyetir mobil dan
untuk tujuan mempelajari kebudayaan, hal ini sama derajatnya dengan “hal-hal yang lebih
halus dalam kehidupan”. Karena itu bagi seorang ahli ilmu sosial tidak ada masyarakat atau
perorangan yang tidak berkebudayaan. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan,
bagaimanapun sederhananya kebudayaan itu dan setiap manusia adalah makhluk berbudaya,
dalam arti mengambil bagian dalam sesuatu kebudayaan” (Linton dalam Ihromi, 1981: 18).

Dengan demikian kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan yang meliputi
cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, serta hasil dari kegiatam manusia yang
khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu. Apabila mendasarkan pada pendapat
Macdonell, Wojowasito, Linton, Koentjaraningrat, dan Ihromi tentang difinisi “kebudayaan” serta
mencermati isi Sĕrat Pustakaraja dan bagian-bagian teksnya, dapatlah dikatakan bahwa Sĕrat
Pustakaraja mengandung sumber kebudayaan Jawa yang berlimpah.
Sebenarnya nilai-nilai kebudayaan Jawa di abad XIX yang berupa ajaran, petuah, petunjuk
yang terdapat di dalam Sĕrat

Paramayoga dan Sĕrat

Pustakaraja sejumlah 341 item telah

dikumpulkan (diiventarisasikan) oleh R. Ng. Karyarujita dan kemudian ditulis oleh Ranasubaya (pada
Rabu Kliwon, 10 Syawal tahun Wawu 1841 J) dengan judul Kumpulan Wulang-wulang dalam Sĕrat
Paramayoga dan Sĕrat

Pustakaraja atau Sĕrat

Paramayoga: Sĕrat

Kalĕmpaking Piwulang

(Tedjowirawan, 2014: 196). Ajaran, petuah, dan petunjuk sejumlah 341 item yang termuat di dalam
Sĕrat Paramayoga: Sĕrat Kalĕmpaking Piwulang susunan R. Ng. Karyarujita (1981) tersebut setelah
saya klasifikasikan menghasilkan 35 jenis ajaran, petuah, petunjuk. Ketiga puluh lima (35) jenis
ajaran, petuah, petunjuk tersebut adalah: 1. Nasihat-nasihat agar tidak bersedih hati; 2. Nasihat-nasihat
untuk mendapatkan kebahagiaan; 3. Rajah Kalacakra untuk penolak bala; 4. Tapabrata dan kesaktian;
5. Teka-teki (tebak-tebakan); 6. Meminta makanan; 7. Perjodohan; 8. Pusaka-pusaka kerajaan yang
beralih tempatnya; 9. Peruwatan; 10. Ramalan akan mendapatkan penghinaan; 11. Kutukan; 12.
Kesempurnaan budi; 13. Arti dan tafsir mimpi; 14. Khasiat sĕsotya (permata) jadian; 15. Mencegah
berjangkitnya hama-hama yang menyerang tanaman; 16. Sakit panas; 17. Kepemimpinan dan tata
pemerintahan negara; 18. Penolak wabah; 19. Bekal mengabdi; 20. Memberantas kejahatan,
kedustaan dan kenistaan; 21. Watak wirutama dan berbudi luhur; 22. Rasa kenikmatan dalam
bersenggama; 23. Menanggulangi wabah; 24. Mendirikan kerajaan; 25. Hakikat kehidupan manusia;
26. Kewajiban golongan – bangsa ketujuh (7); 27. Puter puja; 28. Makanan (baksana), pakaian
(busana), tempat tinggal (sasana); 29. Tata tertib penggunaan uang; 30. Pendidikan; 31. Melacak
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jejak pencuri (detektif); 32. Kemuksaan; 33. Keutamaan wanita; 34. Awet muda; dan 35. Ahli waris
(Tedjowirawan, 2011: 8-9).
Dari ke 35 jenis ajaran, petuah, petunjuk tersebut rupanya pujangga R. Ng. Ranggawarsita
menaruh perhatian yang lebih kepada ajaran tentang nilai-nilai kepemimpinan dan tata pemerintahan
negara, karena ajaran-ajaran tersebut seringkali diulang dari satu teks satu ke dalam teks yang lain.
Hal itu terbukti dengan ditulisnya kembali ajaran-ajaran di dalam Sĕrat Ajipamasa dan Sĕrat
Witaradya yang berkaitan dengan Pemimpin Negara dan Aparatur Negara, yang antara lain
mencakup: Asthabrata; Sama-béda-dana-dhêndha; Nistha-madya-utama; Anata-aniti-apariksaamisésa; Panca Pratama; Panca Guna maupun ajaran tentang Pengabdian. Ajaran-ajaran di dalam
Sĕrat Ajipamasa dan Sĕrat Witaradya tersebut setelah ditelusuri serta dilacak jejaknya ternyata
terdapat di dalam sĕrat-sĕrat bagian Sĕrat Pustakaraja yang lain, seperti misalnya: Sĕrat Rukmawati,
Sĕrat Cingkaradéwa (Sĕrat Sri Sadana), Sĕrat Cita Kaprawa, Sĕrat Darmasarana, dan Sĕrat Prabu
Gĕndrayana (Tedjowirawan, 2014: 33).
Nilai-nilai budaya Jawa yang tersurat dan tersirat di dalam Sĕrat Sri Sadhana karya Mpu
Kalangwan yang berkaitan dengan cara-cara menanggulangi wabah, dapat dicermati dari ajaran-ajaran
Dewi Sri kepada para Buyut (tetua desa) tentang: rumah tangga, padi dan beras, merawat
kebun/tanaman, sarana menolak penyakit hewan, sarana mendapatkan keturunan, menjaga bayi agar
terhindar dari bahaya, tentang kehidupan. Di dalam Sĕrat Prabu Gĕndrayana juga terdapat pelajaran
dari para Dewa yang merajai dan melindungi berbagai hama tanaman kepada Narayana (Jayabaya
sewaktu remaja) agar para petani di Kerajaan Mamenang (Kediri) di dalam menanam padi terhindar
dari segala gangguan hama tanaman, seperti: celeng, tikus, belalang, burung, dan hama tanaman air.

D.

SIMPULAN
Sĕrat Pustakaraja adalah puncak karya pujangga R. Ng. Ranggawarsita dari Keraton

Surakarta pada abad XIX Masehi. Dikatakan “Pustakaraja” karena menjadi kitab pedoman bagi
seorang Raja dan menjadi induk segala kitab cerita Jawa. Sĕrat Pustakaraja, terutama pada bagian
Sĕrat Pustakaraja Purwa mendapat pengaruh yang kuat dari Mahābhārata Sanskerta atau Jawa Kuna,
sekalipun tidak secara keseluruhan. Sĕrat Pustakaraja mengandung ilmu pengetahuan yang berlimpah
, baik dari segi: religi, teologi, mitologi, ekologi, genealogi, psikologi, biologi, sosiologi, keadilan dan
hukum, ilmu pengetahuan alam, ilmu perbintangan, ilmu pertanian, ilmu tata pemerintahan negara,
oba-obatan, dan lain sebagainya.
Sĕrat Pustakaraja sebagai sumber budaya Jawa abad XIX dapat ditelusuri melalui ajaran,
petuah, petunjuk di dalam Sĕrat Paramayoga: Sĕrat Kalĕmpaking Piwulang. Seperti diketahui nilainilai budaya Jawa yang berupa ajaran-ajaran dalam Sĕrat Paramayoga dan Sĕrat Pustakaraja
sejumlah 341 item telah dikumpulkan oleh R. Ng. Karyarujita dan kemudian ditulis oleh Ranasubaya
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(pada Rabu Kliwon, 10 Syawal tahun Wawu 1841 J) dengan judul Kumpulan Wulang-wulang dalam
Sĕrat Paramayoga dan Sĕrat Pustakaraja atau Sĕrat Paramayoga: Sĕrat Kalĕmpaking Piwulang.
Akan tetapi di dalam kitab tersebut tidak ditunjukkan secara jelas dari mana ke 341 ajaran tersebut
diambil dari sĕrat-sĕrat bagian Sĕrat Pustakaraja. Setelah ditelusuri ke 341 nilai-nilai budaya Jawa
abad XIX yang berupa ajaran, petuah, dan petunjuk di dalam Sĕrat Paramayoga: Sĕrat Kalĕmpaking
Piwulang tersebut diambil dari Sĕrat Purwapada (dalam kelompok Sĕrat Maha Parwa, bagian Sĕrat
Pustakaraja Purwa) sampai dengan Sĕrat Witaradya II (dalam kelompok Sĕrat Maharaka, bagian
Sĕrat Pustakaraja Puwara). Dengan demikian nilai-nilai budaya Jawa yang termuat di dalam Sĕrat
Purwanyana sampai dengan Sĕrat Mahapara belum diinventarisasikan oleh R. Ng. Karyarujita di
dalam Sĕrat Paramayoga: Sĕrat Kalĕmpaking Piwulang tersebut.
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ABSTRAK
Iklim dan kelembaban udara khatulistiwa merupakan faktor utama yang harus mendapatkan perhatian
khusus dalam hal penyelamatan dan pemeliharaan naskah. Setidaknya, kedua hal tersebut dapat menjadi faktor
percepatan kerusakan dan kemusnahan naskah. Oleh karena itu, para pemerhati, peminat, peneliti, dan pemilik
naskah serta pemerintah bersatu padu untuk secara terintegrasi saling membantu dalam hal penyelamatan dan
pemeliharaan naskah. Dengan demikian, program konservasi dan preservasi digital naskah-naskah Nusantara
harus dilakukan secara terintegratif dan komprehensif sehingga khazanah intelektual bangsa yang terkandung
di dalamnya dapat tetap terpelihara.
Kata kunci: konservasi, preservasi, digital, naskah, dan penyelamatan naskah

A.

PENDAHULUAN
Secara umum, konservasi dapat diartikan juga dengan pelestarian, tetapi dalam prakteknya

terdapat pemahaman yang berbeda sehingga hal itu sangat beradampak pula pada implikasinya. Istilah
ini biasanya juga digunakan oleh para arsitek yang pada Piagam International Council of Monuments
and Site (ICOMOS) tahun 1981, yaitu Charter for the Conservation of Places of Cultural
Significance, Burra, Australia, atau yang lebih dikenal dengan Burra Charter (Adishakti dalam
Aprilyanto, 2011). Dalam konteks ini, konservasi adalah sebuah konsep terkait dengan proses
pengelolaan suatu tempat atau ruang atau objek agar makna kultural yang terkandung di dalamnya
dapat terpelihara dengan baik, dan bahkan mampu mendatangkan nilai ekonomi atau manfaat lain
bagi pemilik atau masyarakat luas. Dengan kata lain, konservasi dan preservasi merupakan kegiatan
lintas sektoral, multi dimensi dan disiplin, serta berkelanjutan.
Dalam konteks perpustakaan dan museum dapat dikatakan bahwa konservasi dan preservasi
adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu perpustakaan atau museum untuk melestarikan
semua bahan koleksi yang ada agar tetap terpelihara dengan baik sehingga dapat digunakan atau
didayagunakan serta mampu memberikan manfaat bagi pembangunan bangsa (lih. Wirajaya, 2016).
Selain itu, dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut selalu mengacu pada standar kebijakan pelestarian
perpustakaan dan museum, baik secara nasional mahupun internasional.
Preservasi adalah kegiatan yang terencana dan terkelola untuk memastikan agar koleksi
perpustakaan dapat terus dipakai selama mungkin. Pada dasarnya, preservasi itu upaya untuk
memastikan agar semua bahan koleksi, baik yang versi atau edisi cetak maupun noncetak pada suatu
perpustakaan/museum dapat bertahan lama dan tidak cepat rusak. Dengan demikian, preservasi adalah
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tindakan preventif yang harus dilakukan setiap orang yang bekerja di perpustakaan dan juga
pengunjung perpustakaan (Clarkson dalam Restinaningsih, tt: 13).
Adapun restorasi memiliki pengertian yang berbeda, baik dari konservasi maupun preservasi.
Restorasi sendiri diartikan oleh sebagai tindakan membina kembali dan mengganti bahan pustaka
tertentu dengan bahan lain yang lebih modern untuk menjaga agar di masa yang akan datang dapat
digunakan kembali. Dengan kata lain, restorasi merupakan bagian dari kegiatan konservasi dan
preservasi yang tidak terpisahkan. Artinya, kegiatan restorasi melekat secara langsung pada kegiatan
konservasi dan preservasi bila memang keadaan atau kondisinya menuntut demikian.
Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka kegiatan konservasi dan preservasi saat ini
juga telah memanfaatkan digitalisasi sebagai bagian yang diharapkan akan dapat memudahkan pihak
pemilik dan sekaligus pengelola naskah, termasuk perpustakaan dan museum dalam merawat
koleksinya dengan baik. Di sisi lain, hal tersebut juga diharapkan akan memudahkan para pengunjung
perpustakaan/museum atau peneliti untuk dapat mengakses sumber data yang berupa naskah dengan
mudah.

B.

KAJIAN TEORI DAN METODE
1. Kajian Teori
Baroroh-Baried, dkk. (1985: 54 – 57) menjelaskan bahwa objek penelitian filologi adalah

naskah tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran dan perasaan sebagai hasil budaya
masa lampau. Semua bahan tulisan tangan itu disebut handschrift dan manuscript. Adapun yang
dimaksud dengan teks adalah kandungan atau muatan naskah, sesuatu yang abstrak yang hanya dapat
dibayangkan saja. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa teks terdiri atas isi, yaitu ide-ide atau
amanat yang hendak disampaikan pengarang kepada pembacanya.
Isi atau ide-ide baik yang tersirat maupun tersurat di dalam teks inilah sebenarnya yang perlu
digali dan diungkapkan kembali sehingga dapat dijadikan sumber inspirasi bagi alternatif solusi bagi
permasalahan bangsa yang sedang dihadapi. Dengan demikian, keberadaan naskah-naskah tersebut
dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, baik di masa kini maupun di masa yang akan
datang. Hal ini sejalan dengan konsep kesejarahan bahwa masa kini tidak dapat terlepas begitu saja
dari masa lampau, dan masa yang akan datang akan sangat ditentukan oleh segala sesuatu yang
dikerjakan di masa kini. Jadi, upaya konservasi dan preservasi naskah merupakan sebuah bentuk
apresiasi dan tanggung jawab moral generasi sekarang terhadap khazanah warisan budaya intelektual
nenek moyang (Wirajaya, 2015).
Preservasi itu pada dasarnya adalah upaya mempertahankan sumber daya kultural dan
intelektual agar dapat digunakan sampai batas waktu yang selama mungkin. Khususnya lagi pada
bahan koleksi buku atau naskah yang terdapat pada perpustakaan/museum, preservasi memainkan
peran yang penting dalam pertumbuhan kekayaan intelektual dan pengembangan profesionalisme
pada seseorang.
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Dalam konteks pernaskahan, konsep ini berkaitan langsung, baik dengan perawatan dan
pelestarian fisik naskah, perlindungan dari kerusakan pemakai, bencana alam, maupun pencurian.
Kandungan isi naskah dapat dilestarikan dengan merawat fisik naskahnya dan melakukan perawatan
yang lainnya. Dengan demikian, sebuah koleksi naskah dapat tetap awet, walau sudah sangat berumur
tua (Restinaningsih, tt: 17).
Dalam kegiatan preservasi, sebenarnya tidak hanya dalam betuk fisik naskahnya saja, hal ini
disebabkan oleh majunya teknologi yang ada. Bahkan, kini banyak juga pihak-pihak yang melakukan
upaya preservasi digital untuk penyelamatan koleksi perpustakaan/museum. Kegiatan preservasi ini
dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor sebagai berikut.
a.

aspek biaya dan keuntungannya.

b.

perlindungan koleksi yang mencakup perlindungan dari kebakaran, sistem pendeteksi dini
kebakaran, bahan kimia, perlindungan dari air, pencurian, vandalisme, dan kesiagaan dari
bencana alam yang akan datang.

c.

lingkungan yang mencakup kelembaban, temperatur, kestabilan kelembaban, sirkulasi udara, tata
pencahayaan, dan sarana penyimpanan.

d.

pengerakan koleksi yang mencakup desain pengerakan, penempatan pengerakan, eksterior
dinding, dan alas untuk pengerakan (Restinaningsih, tt: 16).
Beberapa upaya kegiatan preservasi koleksi perpustakaan mempunyai tujuan yang sangat

mendasar yakni harapan akan perkembangan peradaban lebih maju. Kegiatan tersebut dilakukan, agar
semua koleksi yang di perpustakaan/museum mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan koleksi
dengan baik dan benar. Adapun bentuk preservasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.
a. Preservasi teknologi dalam bentuk perawatan secara seksama semua perangkat keras dan lunak
yang dipakai dalam membaca atau menjalankan suatu materi digital tertentu.
b. Penyegaran atau pembaharuan dengan memperhatikan usia media, misalnya dialihmediakan.
Migrasi dan format ulang, berupa kegiatan mengubah konfigurasi data digital tanpa mengubah
kandungan isi intelektualnya.
c. Emolusi (emolusion), yaitu proses di lingkungan sistem. Artinya, secara teoretis dapat dilakukan
pembuatan ulang secara berkala terhadap program komputer tertentu agar dapat terus membaca
data digital yang direkam dalam berbagai format dari berbagai versi (Restinaningsih, tt: 17).
Arkeologi digital (digital archeology) dengan asumsi bahwa suatu saat nanti akan ada sebuah
cabang ilmu khusus yang berkonsentrasi pada “penggalian” media untuk mencari tahu isinya.
Mengubah data digital menjadi analog, terutama untuk materi digital yang sulit diselamatkan dengan
semua cara yang telah diuraikan sebelumnya. Dengan demikian, berbagai upaya preservasi telah
dilakukan oleh banyak pihak, khususnya oleh perpustakaan dan lembaga arsip penyimpanan naskah.
Upaya tersebut mencakup restorasi, konservasi, dan pembuatan salinan (back-up) naskah dalam
bentuk media lain (lih. Fathurahman, 2015: 148 – 149). Upaya pembuatan salinan naskah merupakan
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suatu cara yang cukup efektif untuk menekan atau mengurangi ketergantungan menyentuh atau
membuka atau membaca naskah secara langsung. Dengan mengurangi angka ketergantungan tersebut,
setidaknya diharapkan kesalahan penanganan naskah akibat ketidakpahaman atau ketidaktahuan
pembaca awam/peneliti pemula dapat ditekan (diminimalisasi) (Wirajaya, 2015).
Sayangnya, upaya preservasi yang sudah dilakukan belum menjangkau seluruh koleksi naskah
kuna perpustakaan atau museum di wilayah negara kesatuan republik Indonesia. Terlebih lagi, untuk
menjangkau naskah yang masih tersimpan dalam daftar koleksi-koleksi pribadi, yayasan, paguyuban,
atau kelompok masyarakat tertentu. Keterbatasan anggaran dan kurangnya perhatian dari para
pengambil kebijakan di negeri ini semakin membuat kondisi pernaskahan di Nusantara semakin
memprihatinkan. Di sisi lain, para pemilik, peneliti, pemerhati, dan pecinta naskah dihadapkan pada
realita bahwa kondisi iklim tropis yang sangat tidak bersahabat dengan naskah, khususnya kertas dan
gencarnya kegiatan ilegal market yang disponsori oleh para cukong dari negeri tetangga, seperti
Malaysia dan Brunai semakin menambah daftar panjang catatan kelam kondisi pernaskahan negeri
ini.
Konservasi adalah upaya menjaga sesuatu agar tidak hilang, terbuang, dan rusak atau
dihancurkan. Konservasi naskah kuno adalah perlindungan, pengawetan, dan pemeliharaan naskah
kuno atau dengan kata lain menjaga naskah kuno tersebut dalam keadaan selamat atau aman dari
segala yang dapat membuatnya hilang, rusak, atau terbuang. Conservation atau pengawetan terbatas
pada kebijakan serta cara khusus dalam melindungi bahan pustaka dan arsip untuk kelestarian koleksi
tersebut (Restinaningsih, tt: 17).
Manuskrip biasanya mengandung kadar asam yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh
penggunaan tinta yang terbuat dari karbon. Tinta ini biasanya terbuat dari jelaga yang dicampur
dengan gum Arabic dan perasan jeruk nipis. Hasil kombinasi ini menghasilkan warna hitam yang
sangat stabil, tetapi tingkat keasamannya dapat mempercepat terjadinya gejala slowfire. Oleh karena
itu, tingkat keasaman yang terkandung pada tinta naskah tersebut harus diminimalisasi atau
dihilangkan. Setelah keasamannya hilang, manuskrip dibungkus dengan kertas khusus, lalu disimpan
dalam kotak karton bebas asam. Hal Ini merupakan salah satu cara melakukan konservasi terhadap
manuskrip.
Proses penghilangan keasaman atau mass deacidification adalah upaya menetralkan
kandungan asam yang terdapat pada tinta manuskrip serta menambahkan larutan alkalin pada kertas
sebagai pelindung untuk menahan serangan asam di waktu yang akan datang. Adapun proses yang
dilakukan jika dokumen bersifat tunggal, yaitu mencuci lembaran kertas dan merendamnya dalam
larutan alkalin, dan dikenal sebagai proses penetralan keasaman cair. Jika dukumen bersifat jamak,
maka yang dilakukan adalah gas atau cairan dimasukkan ke dalam kamar tertutup di mana naskah
diletakkan di dalamnya. Suatu tabung hampa udara dimasukkan ke dalam kamar tertutup tersebut
yang kemudian memaksa gas atau cairan untuk menembus melalui naskah-naskah tersebut. Gas atau
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cairan yang digunakan bereaksi dengan kertas untuk menetralkannya dan meninggalkan suatu residu
yang bersifat alkali yang bertindak sebagai suatu pelindung.
Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi keasaman pada kertas. Biasanya
metode yang digunakan berdasarkan zat kimia yang digunakan. Berikut ini adalah proses-proses
penghilangan keasaman yang dilakukan beberapa perpustakaan dan lembaga konservasi di dunia
(Restinaningsih, tt: 18 – 19).
1) Library of Congress (1971) mulai mengembangkan mass deacidificarion process dengan
menggunakan gas DEZ (diethyl zinc). Percobaan yang berskala besar (1978) menghasilkan:
Lingkaran endapan pada sampul buku dan kertas yang telah dinetralkan sangat sensitif
dengan sinar ultraviolet.
2) Proses Wei T'o dikembangkan oleh Richard Smith merupakan salah satu proses penetralan
keasaman. Menggunakan bahan aktif: methoxy magnesium methyl carbonate. Proses ini pada
umumnya cukup aman. Proses yang harus dilakukan adalah pemilihan naskah. Kemudian,
proses penghilangan kandungan air pada kertas selama 24 jam. Penempatan naskah pada
ruang hampa: udara dipindahkan dan larutan pentralan keasaman yang mengandung metanol
sebagai suatu bahan pelarut dipompakan dengan tekanan. Naskah kembali dikeringkan, lalu
dibiarkan untuk mendapatkan uap lembab dan mengembalikannya ke temperatur ruangan.
Kekurangan metode ini adalah adanya kemungkinan tinta tertentu dapat larut, perubahan
warna sampul kulit dan ilustrasi berwarna mungkin terjadi.
3) Proses penetralan asam di British Library. Proses yang dilakukan sebagai berikut Naskahnaskah ditempatkan dalam suatu tempat yang kemudian udaranya diganti dengan
memasukkan nitrogen. Selain itu, ditambahkan campuran monomer gas akrilik (ethyl acrylate
dengan methyl acrylate) pada naskah. Kemudian naskah disinari dengan sinar gama, yang
mengubah monomer menjadi polimer. Sisa monomer dipindahkan serta buku-buku diberikan
udara. Polimer yang dihasilkan menambah kekuatan terhadap serat selulosa.
4) Proses BPA. Proses ini dikembangkan oleh Book Preservation Associates. Dengan cara
menggunakan bahan aktif ammonia dan gas ethylene. Proses yang dilakukan dengan
memasukkan semua naskah ke dalam ruang hampa udara, kemudian ditambahkan bahan aktif
amonia dan gas ethylene. Hasilnya adalah kenaikan ph kertas 7.5 hingga 9.0, serta
bertambahnya zat alkalin.
5) Book Keeper Proses. BKP dikembangkan oleh The Koppers Company. Proses ini aman
karena tidak menggunakan, baik bahan maupun proses kimia berbahaya, dan aman jika
dilakukan di perpustakaan. Zat yang digunakan adalah magnesium oksida dan fluorocarbon
sehingga menambah kandungan alkalin pada kertas.
6) Lithcho Process. Proses ini dikembangkan oleh The Lithium Company of America. Terbukti
efektif dalam penetralan kadar kesaman kertas dan penguatan kertas. Hasil test menunjukkan
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bahwa kekuatan kertas bertambah dari skala 10 hingga 12. Ph kertas bertambah 7 hingga 9
dan cadangan zat alkalin berkisar 1.5 hingga 2.3 persen.
7) Viennese Process. Dikembangkan oleh The National Library of Austria. Hanya digunakan
untuk menetralkan kadar keasaman pada kertas. Dengan menggunakan zat kalsium hidroksida
(menetralkan kadar keasaman) dan Methyl selulosa (zat penguat). Cara yang digunakan:
dokumen ditambahkan cairan kalsium hidroksida dan methyl selulosa, kemudian dimasukkan
ke dalam ruang hampa udara dan pada akhirnya dilakukan proses freeze-dried untuk
menghilangkan kadar air. Hasil penelitian yang dilakukan kemudian membuktikan bahwa
proses ini ternyata menggunakan CFC (chlorofluorocarbons) yang berbahaya bagi
lingkungan.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif, yaitu dengan melakukan
wawancara mendalam (depth interview) terhadap informan yang telah ditentukan dan dibantu juga
dengan teknik kuantitatif dalam menentukan sampel dan kuesioner, serta pengumpulan datanya. Hal
ini dimaksudkan untuk dapat mendukung data dari hasil wawancara sehingga dapat dibantu dengan
teknik kuantitatif untuk memperoleh data dan fakta berdasar dan menggunakan angka-angka yang
didapat di lapangan melalui survei dan kuesioner (Bdk. Alwasilah, 2002: 20; Danim, 2002: 38).
Sementara itu, data (angka) yang telah dikuantitatifkan yang telah disusun dalam bentuk tabel atau
grafik lalu dianalisis secara statistik kemudian hasil analisis tersebut dapat dijadikan dasar untuk
membuat simpulan-simpulan yang bersifat kualitatif (bdk. Surakhmad, 1990: 283; Herdiansyah, 2012:
155).
3. Objek Penelitian
Adapun yang menjadi objek penelitian adalah naskah-naskah Nusantara koleksi pribadi yang
berhasil ditemukan, diinventarisir, dan dideskripsikan di wilayah eks-Karesidenan Surakarta. Jumlah
naskah yang berhasil dideskripsikan adalah 131 naskah yang tersebar dalam 6 kepemilikan (kolektor)
yang berbeda.
4. Tempat dan Waktu Penelitian
Tempat penelitian dilaksanakan di 6 tempat kolektor yang berbeda. Kesemuanya masuk
dalam wilayah administratif popinsi Jawa Tengah, yaitu di wilayah eks-Karesidenan Surakarta yang
meliputi kota Surakarta, kabupaten Sukoharjo, Karanganyar, dan Sragen. Adapun waktu penelitian
dilakukan pada Maret sampai dengan September 2016.
5. Metode Penentuan Sampel
Pendekatan deskriptif dalam menentukan sampel menggunakan sampel bertujuan (purposive
sampling), yaitu sumber data/informan yang secara sengaja ditentukan oleh peneliti dan merupakan
satu dari berbagai-bagai jenis pengambilan sampel nonprobabilitas (nonprobability sampling).
Purposive sampling adalah cara agar manusia, latar, dan kejadian tertentu (unik, khusus, tersendiri,
aneh, nyeleneh) betul-betul diupayakan terpilih (tersertakan) untuk memberikan informasi penting
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yang tidak mungkin diperoleh melalui cara lain (bdk. Alwasilah 2002: 146; Moleong, 2008: 223).
Untuk teknik kuantitatif dalam penentuan sampel yang digunakan, yaitu diambil berdasar sampel
sistematik (systematic sampling) dengan pendekatan Circular Systematic Systematic Selection (CSS)
yang memanfaatkan kerangka sampel (Al Rasyid, 1993: 64).
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam (depth interview)
terhadap informan yang telah ditentukan. Selain itu juga dilakukan pengumpulan data dan fakta
dengan teknik observasi lapangan untuk pendekatan kualitatif. Metode survei dilakukan untuk
pendekatan kuantitatif sebagai cara memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari
keterangan-keterangan secara faktual (Nazir, 1983: 65). Hasilnya akan dievaluasi untuk digunakan
sebagai bahan pembuatan rencana dan pengambilan keputusan di masa mendatang dengan
mempergunakan pengisian lembaran pengamatan survei koleksi (collection survey worksheet). Untuk
mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lapangan,
yakni terhadap naskah-naskah yang telah ditetapkan menjadi sampel di tempat penyimpanan
pemilik/kolektor naskah.
7. Pengolahan dan Analisis Data
Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, diolah dan dianalisis untuk dapat
digunakan dan dapat saling melengkapi data yang diperoleh dari hasil survei dengan kuesioner.
Adapun data yang didapat di lapangan yang dilakukan melalui lembar pengamatan survei digunakan
untuk mengidentifikasi berbagai jenis kerusakan naskah, penyebab kerusakan, tingkat kerusakan, serta
upaya perbaikan yang dapat dilakukan.

C. PEMBAHASAN
Setelah dilakukan konservasi, naru kemudian naskah kuno akan direstorasi. Restorasi adalah
mengembalikan bentuk naskah menjadi lebih kokoh. Ada teknik-teknik tertentu agar fisik naskah
terjaga dan membuatnya kokoh. Untuk melakukan restorasi harus melihat keadaan manuskrip tersebut
karena tiap kerusakan fisik perlu ditangani dengan cara yang berbeda. Hal ini dikarenakan cara
manuskrip rusak ada bermacam-macam, tergantung sebab dan jenis kerusakan.
Adapun hasil survei kondisi naskah pada koleksi-koleksi pribadi atau yayasan atau paguyuban
atau kelompok masyarakat di wilayah eks-Karesidenan Surakarta diketahui bahwa tidak semua
naskah (131 naskah) dalam kondisi baik, utuh, lengkap, dan tulisannya masih dapat terbaca dengan
baik. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut.
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Tabel
Kondisi Kerusakan Naskah
Kriteria

Kerusakan Kertas

∑ Sampel

Persentase

A. Kondisi Rusak

3

2,29

B. Kondisi Moderat

3

2,29

125

95,42

131

100

A. Kondisi Rusak

3

2,29

B. Kondisi Moderat

1

0,76

127

96,95

131

100

C. Kondisi Baik
Total Sampel

Kerusakan Jilidan

C. Kondisi Baik
Total Sampel
Kerusakan

A. Kondisi Rusak

2

1,53

Sampul/Karton

B. Kondisi Moderat

1

0,76

128

97,71

131

100

C. Kondisi Baik
Total Sampel
Kerusakan karena

A. Kondisi Rusak

3

2,29

Faktor Biologi

B. Kondisi Moderat

1

0,76

127

96,95

131

100

3

2,29

128

97,71

131

100

3

2,29

C. Kondisi Baik
Total Sampel
Uji Kerapuhan

A. Kondisi Rapuh

Kertas

B. Kondisi Tidak Rapuh

Total Sampel
Uji Keasaman

A. Kondisi Sangat Asam

Kertas

B. Kondisi Asam

128

97,71

C. Kondisi Netral

0

0

131

100

A. Buku Rusak

3

2,29

B. Buku Moderat

0

0

128

97,71

131

100

Total Sampel

Hasil Akhir Survei

C. Buku Baik
Total Sampel

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui tidak adanya kerusakan naskah yang signifikan bukan
berarti bahwa para pemilik atau kolektor naskan telah melaksanakan program preservasi dengan baik
dan benar. Upaya pemeliharaan yang dilakukan baru sebatas pemberian kapur barus (untuk mencegah
serangga), memberikan kotak pelindung naskah (baik dari karton maupun kayu/triplek), meletakkan
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arang kayu di setiap sudut saf lemari penyimpanan naskah (sebagai pengganti silica gel), dan
membersihkan naskah secara berkala (sekaligus sebagai upaya pengecekan kondisi naskah).
Keseluruhan upaya tersebut murni dilakukan sebagai bentuk kesadaran pemeliharaan naskah.
Adapun pengetahuan yang terkait dengan upaya preservasi tersebut didapatkan para pemilik naskah
dari para pendahulu atau orang tua mereka. Untuk beberapa kasus yang cukup parah, para pemilik
naskah membuat salinan tersendiri. Hal ini penulis temukan pada koleksi wishnu di kabupaten
Sukoharjo. Secara detil, sang kakek membuat salinan bagi naskah-naskhah yang kondisinya rusak
parah. Dengan upaya tersebut, naskah yang rusak tadi akhirnya masih dapat dibaca dan diwariskan
kepada anak-cucu atau generasi berikutnya. Begitu pula penulis temukan upaya perbaikan sampul
(cover) naskah yang dilakukan oleh almarhum suami Siti Rokhanah – Jaten – Karanganyar. Walaupun
secara kodikologis, upaya tersebut dapat “merusak sejarah” yang terkait dengan sampul naskah, tetapi
hal tersebut ternyata mampu memperpanjang usia naskah. Artinya, berkat penggantian sampul
tersebut naskah koleksi ibu Siti Rokhanah masih dapat dibaca sampai hari ini.
Sayangnya, upaya-upaya preservasi yang serupa tidak dilakukan di tempat-tempat
penyimpanan naskah yang lain. Pada umumnya, mereka hanya menyimpan begitu saja naskah-naskah
kuna yang mereka miliki di dalam lemari. Konsekuensinya, ketika terjadi kerusakan para pemilik
naskah tidak dapat mengetahuinya secara cepat dan tidak dapat segera melakukan upaya-upaya
perbaikan.
Contoh yang lain adalah kegiatan pembersihan debu pada naskah dan rak atau lemari
peyimpanan koleksi. Setidaknya, kegiatan ini memerlukan alokasi waktu dan tenaga tersendiri karena
pembersihan dilakukan secara bertahap. Bisa jadi, pada pembersihan debu ruangan dilakukan dengan
menggunakan vacum cleaner, lalu pembersihan debu pada rak atau lemari dapat juga dilakukan
menggunakan lap kain atau kanebo. Setelah itu, baru pembersihan debu yang menempel pada bagianbagian naskah dengan menggunakan kuas. Hal inilah yang membuat kegiatan pembersihan debu
bukanlah pekerjaan yang mudah, singkat, dan cepat selesai. Memang ada upaya tersendiri untuk dapat
meminimalisasi debu, misalnya dengan pemasangan dan pengaktivan AC atau pendingin ruangan
selama 24 jam serta mendesain ruangan penyimpanan koleksi naskah menjadi tertutup rapat.
Penggunaan AC yang tidak secara nonstop selama 24 jam justru akan mengakibatkan percepatan
tingkat kerusakan naskhah, terutama pada bagian kertas yang sudah mulai lapuk atau pada bagian
kertas yang memiliki tingkat keasaman cukup tinggi atau pada bagian kertas yang mulai terjadi gejala
slowfire (tingkat keasaman pada tinta mulai merusak/melubangi kertas). Hal ini diperkuat dengan
hasil penelitian Sakamoto yang menyatakan bahwa tingkat kelembaban udara dan penggunaan
pendingin ruangan yang tidak stabil justru mempercepat tingkat kerusakan naskah. Tentu saja,
penggunanan AC selama 24 jam ini akan menambah beban biaya operasional para pemilik (kolektor)
naskah. Sementara, di sisi lain mereka tidak mendapatkan pemasukan atau bantuan sama sekali dari
pemerintah.
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Terlebih lagi, Indonesia sebagai negara tropis jelas memiliki berbagai musuh bagi
keberlangsungan dan keberlanjutan koleksi naskah-naskah kuna, seperti manusia, hewan (misalnya
tikus, serangga, mikroorganisme), cuaca dengan segala hal yang meliputinya, serta berbagai bencana
alam. Manusia menjadi musuh bilamana dia memperlakukan naskah tidak dengan hati-hati atau kasar
sehingga mengakibatkan kerusakan atau sobek pada bahan pustaka. Selain itu, terkadang juga
dijumpai pembaca yang iseng membubuhkan coretan-coretan atau gambar-gambar yang tidak perlu
pada bahan pustaka sehingga menambah daftar “kerusakan” yang semestinya dapat dihindari.
Secara umum, kerusakan bahan pustaka pada naskah-naskah kuno secara umum disebabkan
oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang mempercepat terjadinya kerusakan naskah kuna adalah
faktor usia (termakan usia). Selain itu, juga disebabkan oleh rendahnya kualitas kertas (alas naskah
kuna). Setiap kertas tentunya mempunyai daya tahan yang berbeda terhadap lingkungan tergantung
struktur molekul dan karakteristik dari tiap-tiap komponen yang terkandung di dalamnya. Demikian
pula temperatur atau suhu ruangan yang tinggi tentunya akan menyebabkan kertas menjadi getas dan
kulit pada sampul naskah akan berubah menjadi kaku. Ternyata, cahaya juga dapat memutuskan
ikatan kimia pada serat selulosa, memudarkan warna pigmen dan mempercepat reaksi oksidasi.
Begitu juga, tingkat pencemaran udara, seperti gas sulfar dioksida dan gas nitrogen dioksida akan
dapat menimbulkan lingkungan menjadi asam. Tentu saja kondisi lingkungan yang asam juga akan
berakibat pada percepatan kerusakan bahan pustaka atau naskah kuna (Purwanto, 2006: 25).
Mencermati kondisi kerusakan fisik naskah-naskah kuna yang berhasil ditemukan, maka
asumsi pertama dan utama yang dapat dikemukakan adalah suhu dan kelembaban udara memainkan
peran yang sangat dominan terhadap percepatan kerusakan atau kemusnahan naskah. Suhu dan
kelembaban (relative humidity) atau disebut sebagai kelembaban nisbi didefinisikan sebagai
temperatur atau suhu yang kadar uap air dalam suatu volume udara yang juga disebut sebagai
presentase kadar maksimum uap air yang terkandung dalam udara pada temperatur yang sama.
Semakin hangat suhu udara, maka semakin banyak pula kelembaban air yang dapat diserap. Jadi, bila
suhu naik, tetapi tidak ada tambahan kelembaban air dari luar, maka kelembaban akan berkurang atau
dapat dikatakan, “Kelambaban udara akan naik, jika temperatur turun dan sebaliknya kelembaban
udara akan turun, jika temperatur naik selama kandungan uap air tidak berubah dalam satuan volume
udara” (Razak, 1995: 9).
Oleh karena itu, kelembaban udara dan suhu udara di ruangan tempat penyimpanan bahan
pustaka harus senantiasa diperhatikan dan dikendalikan dengan baik dan benar. Apabila keduanya
terlalu tinggi, maka hal itu akan mempercepat reaksi kimiawi dan memperbesar tingkat kerusakan
bahan pustaka. Kombinasi kelembaban dan suhu yang terlalu tinggi akan dapat menyuburkan
pertumbuhan fungi atau jamur dan dapat mengundang kedatangan atau kehadiran serangga. Pada
keadaan kelembaban yang terlalu tinggi menyebabkan tinta akan larut dalam air dan menyebar
sehingga kertas pada naskah akan saling menempel serta sulit dilepas pada saat kertas kembali
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mengering. Sebaliknya, jika kelembaban udara terlalu rendah, maka akan menyebabkan kertas
menjadi kering dan getas, serta sampul dari kulit akan menjadi keriput.
Dengan demikian, perlu ada perencanaan secara baik terkait dengan preservasi karena setiap
naskah memerlukannya. Selain itu, perlu ada peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya
manusia serta aspek penganggaran sehingga penanganan upaya preservasi ini dapat berjalan secara
optimal. Masyarakat awam sering kali menganggap bahwa preservasi adalah suatu usaha sungguhsungguh untuk membuat sebuah koleksi naskah kuna menjadi dapat bermanfaat dan berdaya guna.
Selain itu, preservasi juga sering dianggap sebagai upaya pemeliharaan bahan pustaka selama hal
tersebut memang diperlukan. Jadi, dalam konsep tersebut preservasi memang benar-benar merupakan
masalah pokok dalam bidang pernaskahan dan kepustakawanan modern, serta sekaligus menjadi
masalah pokok yang harus dihadapi di akhir abad ini dan abad-abad selanjutnya (bdk. Harvey, 1990:
1; Wirajaya, dkk, 2015).
Berbagai upaya preservasi yang dapat dilakukan dalam rangka mendayagunakan naskah kuna
bagi kehidupan manusia adalah membuka atau memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para
peneliti, pemerhati, mahasiswa peminatan bidang filologi untuk melakukan kajian yang komprehensif
dan integratif terhadap koleksi naskah yang berhasil ditemukan. Jadi, tradisi ilmiah dan diseminasi
temuan-temuan baru dalam bidang pernaskahan dapat dilakukan dan disampaikan kepada khalayak
ilmiah sehingga membuka peluang baru bagi pemanfaatan yang lebih optimal di bidang keilmuan
yang sesuai. Dengan demikian, filologi atau ilmu pernaskahan dapat kembali berperan sebagai “pintu
gerbang ilmu pengetahuan”.
Jadi, digitalisasi merupakan sebuah upaya penyelamatan naskah-naskah kuno dengan
memanfaatkan teknologi digital, seperti softfile, foto digital, microfilm atau microfiche serta
mengupayakan, baik naskah asli maupun naskah duplikatnya dapat bertahan dalam jangka waktu yang
relatif lama (bdk. Taygeler, 2001; Sakamoto, 2003 Wirajaya, dkk, 2015). Dengan demikian,
digitalisasi merupakan bagian dari konservasi yang berupaya menyelamatkan naskah dari
kemusnahan.
Dengan demikian, kehadiran konservasi jenis ini dapat memberikan sumbangsih yang nyata
bagi upaya penyelamatan naskah-naskah kuna. Tahap-tahapan konservasi dilakukan dengan melacak
atau menginventarisir terlebih dahulu naskah-naskah kuna dalam berbagai koleksi, baik koleksi
lembaga atau instansi maupun koleksi pribadi, mendeskripsikan naskah sesuai dengan dengan model
penelitian kodikologi (proses katalogisasi), dan pembuatan digitalisasi naskah. Digitalisasi naskah
dilakukan melalui beberapa tahapan: pengambilan gambar/pemotretan, pengolahan gambar dengan
software photopaint, pembuatan file PDF, dan pembuatan Web Design.
Namun sebelum proses digitalisasi dilakukan, deskripsi naskah berdasarkan model penelitian
kodikologi harus sudah dilaksanakan. Artinya segala keterangan yang terkait dengan seluk-beluk
naskah akan dideskripsikan (Djamaris, 2002). Hal ini berarti bahwa data tentang kodikologi dalam
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naskah-naskah kuna yang ditemukan, sebelum dibuat web design-nya akan disistematiskan terlebih
dahulu sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang baik dan lengkap. Dengan demikian, hasil
deskripsi naskah yang baik dan benar inilah yang nantinya akan dijadikan bahan bagi pembuatan
katalogisasi dan digitalisasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Wirajaya, 2007).
Adapun tahapan-tahapan digitalisasi naskah yang dapat dilakukan adalah (1) melacak atau
menginventarisir naskah-naskah kuna yang tersimpan dalam berbagai koleksi, baik koleksi lembaga /
instansi maupun koleksi pribadi; (2) mendeskripsikan naskah sesuai dengan model penelitian
kodikologi (proses katalogisasi); (3) melakukan pengambilan gambar secara digital dengan
menggunakan kamera DSLR; (4) menyiapkan hasil pemotretan yang akan dijadikan master naskah
(dalam format RAW); (5) mengolah hasil pemotretan dengan software yang mampu mengubah file
RAW-TIFF-JPEG-PDF (membuat e-naskah); (6) membuat Web Design; (7) mengunggah e-naskah ke
server yang telah disiapkan; dan (8) siap untuk diakses oleh pengunjung atau peneliti (Wirajaya,
2010).
Jadi, aktivitas konservasi naskah yang dapat dilakukan di tempat-tempat penyimpanan
pribadi, seperti yayasan, paguyuban, kolektor pribadi adalah membangun kesadaran bersama bahwa
keberadaan naskah-naskah kuna tersebut merupakan warisan budaya bangsa yang tidak ternilai
harganya. Oleh karena itu, perlu upaya penyelamatan yang dilakukan secara swadaya tanpa
menunggu dan mengandalkan dana dari pemerintah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah
melakukan proses digitalisasi naskah. Dengan digitalisasi naskah, diharapkan akan dapat menjadi
alternatif penyelamatan naskhah di tengah kurangnya perhatian dari pemerintah.
Setidaknya, melalui proses digitalisasi yang dilakukan, pemilik naskah sudah berperan serta
dalam penyelamatan naskah. Dengan demikian, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap
naskah aslinya, maka pemilik dapat membuat naskah repro dari hasil printing softfile yang telah
dimilikinya, baik dalam bentuk CD, DVD maupun Blueray. Selain itu, dengan adanya proses
digitalisasi tersebut, keberadaan naskah tidak akan banyak “terganggu” oleh peneliti pemula atau
pembaca awam yang tidak mengerti etika dan tatacara penanganan naskah kuna.
Di sisi lain, dengan selesai dilakukannya proses inventarisasi, deskripsi, dan digitalisasi
naskah-naskah kuna yang masih tersimpan dalam koleksi-koleksi pribadi tersebut, maka keberadaan
naskah-naskah tersebut akan segera diketahui oleh para mahasiswa calon peneliti, pemerhati, peminat,
dan peneliti. Dengan demikian, diharapkan akan segera lahir penelitian-penelitian baru yang dapat
memberikan kontribusi positif bagi alternatif solusi permasalahan pembangunan bangsa.

D.

SIMPULAN
Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan pertama, perlu ada perencanaan yang baik

terkait dengan preservasi karena setiap koleksi naskah memerlukannya. Selain itu, perlu ada
peningkatan kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia serta aspek penganggaran sehingga
penanganan upaya preservasi ini dapat berjalan secara optimal. Berbagai upaya preservasi yang dapat
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dilakukan dalam rangka mendayagunakan naskah kuna bagi kehidupan manusia adalah membuka atau
memberikan kesempatan akses seluas-luasnya bagi para peneliti, pemerhati, mahasiswa peminatan
bidang filologi untuk melakukan kajian yang komprehensif dan integratif terhadap koleksi naskah
yang berhasil ditemukan. Jadi, tradisi ilmiah dan diseminasi temuan-temuan baru dalam bidang
pernaskahan dapat dilakukan dan disampaikan kepada khalayak ilmiah sehingga membuka peluang
baru bagi pemanfaatan yang lebih optimal di bidang keilmuan yang sesuai. Dengan demikian, filologi
atau ilmu pernaskahan dapat kembali berperan sebagai “pintu gerbang ilmu pengetahuan”.
Kedua, digitalisasi merupakan bagian dari konservasi yang dapat dilakukan sebagai upaya
untuk menyelamatkan naskah-naskah kuna dari kemusnahan dengan memanfaatkan teknologi digital.
Sebelum proses digitalisasi berjalan, harus dilakukan proses inventarisasi dan deskripsi naskah sesuai
dengan dengan model penelitian kodikologi. Dengan demikian, diharapkan akan segera lahir
penelitian-penelitian baru yang dapat memberikan kontribusi positif bagi alternatif solusi
permasalahan pembangunan bangsa.
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ABSTRAK
Kemunculan teks manuskrip budaya daerah dalam buku pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP/MTs
kurikulum 2013 dapat diasumsikan sebagai sebuah “ketersembunyian” jejak-jejak lapis identitas ke-Indonesiaan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengeksplorasi relasi kuasa antara budaya daerah dengan gagasan
narasi keindonesian dalam buku bahasa Indonesia tersebut. Teori yang digunakan adalah teori dekonstruksi
model Derrida. Data utama yang digunakan adalah Mahir Berbahasa Indonesia untuk SMP/MTs Kelas VII
terbitan Erlangga 2016. Hasil penelitian menunjukkan adanya ambivalensi kemunculan manuskrip budaya
daerah dalam buku pelajaran bahasa Indonesia. Ambivalensi itu terletak pada relasi oposisi yang muncul di
dalamnya, yakni budaya daerah versus narasi identitas ke-Indonesia-an yang modern dan aspek kebahasaan
versus konteks budaya. Keambivalensian itu terletak pada usaha untuk membangun identitas ke-Indonesia-an
dengan memasukkan gagasan ke-Daerah-an sebagai lapis identitas Indonesia modern yang diruntuhkan dengan
bangunan pendidikan karakter yang berbasis pada aspek kebahasaan tekstual dengan berkilbat pada
materialisme atau positivistik pemikiran Barat.
Kata kunci: manuskrip budaya daerah, buku pelajaran bahasa Indonesia, identitas

A.

PENDAHULUAN
Manuskrip budaya lokal sering kali muncul dalam teks-teks pelajaran di sekolah untuk SMP

(Sekolah Menengah Pertama). Manuskrip budaya diartikan sebagai gagasan, tulisan, atau teks, ide,
suasana, dan berbagai kesatuan pikiran yang mengarah pada suatu etnis atau kelompok budaya
tertentu. Manuskrip ini dapat berwujud bermacam-macam seperti repertoire, komentar, ulangan,
wacana, teks dan berbagai hal yang serupa yang merujuk pada gagasan narasi utama dari suatu
etnisitas atau kelompok budaya tertentu. Manuskrip budaya ini merupakan sebuah konsep yang
mendukung ataupun menjadi bagian dari wacana narasi kebudayaan suatu kelompok. Dengan
demikian, manifestasi dari manuskrip budaya bukan hanya pada teks atau wacana yang tampak, tetapi
juga dalam suatu kesatuan ide yang tidak tampak, seperti suasana, nada, ataupun repertoire-repertoire
dari suatu narasi yang merujuk pada istilah “dialogis” dan “intertekstualitas”, yang bukan hanya teks.
Kemunculan manuskrip budaya lokal dalam buku pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP dari
masa kemunculan teks bahasa Indonesia hingga era sekarang ini belum didokumentasikan secara baik.
Penelitian atau kajian tentang hal itu belum ditemukan. Kemungkinannya, ada penelitian yang
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memiliki topik serupa dengan hal itu, tetapi hasil penelitian itu tidak publikasi secara luas ataupun
hal-hal yang lain. Penelitian tentang sastra anak memang sudah banyak dilakukan, terutama yang
menghubungkan teks sastra anak dan relasi kuasa yang membentuknya. Penelitian itu diantaranya
telah dilakukan oleh Partiningsih (2016) yang mengkaji mengenai relasi kuasa sastra anak terbitan
Balai Pustaka tahun 1980-an sebagai wacana kuasa Orde Baru. Susanto (2015) meneliti persebaran
wacana kuasa dalam genre sastra anaka Islami yang sering disebut “sastra anak terpinggirkan” dalam
wacana estetika sastra Indonesia.Kedua penelitian tersebut menjadi contoh bahwa hubungan bacaan
anak dan kuasa yang melingkupnya menunjukkan relasi bahwa kuasa “bermain” dalam dunia anakanak.
Merujuk pada suatu buku tentang belajar membaca yang berjudul Kardi Lan Kantjane (1942),
Nyamikan (1950) karya M. Mardjana, Matahari Terbit (1951) karya J. Lameijn Oesman, Maleise
Bloemlezing (1946) karya G.W.J. Drewes, Boekoe Peladjaran Bahasa Melajoe (1937) karya M.
Mardjana, dan lain-lain, buku itu menampilkan variasi dan perayaan manuskrip lokal atau daerah.
Buku pelajaran membaca tersebut menampilkan mozaik-mozaik manuskrip budaya lokal, seperti yang
dominan adalah budaya lokal Jawa dan etnis Melayu. Gagasan yang demikian memang dapat
diasumsikan karena beberapa sebab seperti penulis dan etnisitas sebagai sumber penulisan, gagasan
identitas nasional yang belum disepakati, dan berbagai faktor yang lain, yang mungkin juga masalah
teknis penulisan atau pilihan-pilihan tersebarnya buku bacaan. Terlepas dari itu semua, kehadiran
manuskrip budaya lokal ini memberikan bukti terhadap peran dan kepentingan kebudayaan lokal
dalam suatu gagasan narasi kebangsaan atau identitas nasional.
Buku pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP pada kurikulum 2013 juga menampilkan
manuskrip budaya daerah. Buku tersebut adalah buku terbitan penerbit Erlangga, yang ditulis oleh
Tim Edukatif dari penerbit tersebut. Tim tersebut adalah Wahono, Mafrukhi, dan Sawali. Buku
tersebut ditujukan untuk SMP/MTs Kelas VII dan terbit tahun 2016. Buku tersebut setidak-tidaknya
memuat empat topik manuskrip budaya lokal. Keempat topik itu adalah memperdayakan potensi
budaya daerah (halaman 69-86), halaman buku belajar membatik (hlm. 166), topik melestarikan
budaya melalui puisi rakyat (hlm. 197-218), dan topik menggali nilai-nilai budaya bangsa (hlm. 219280). Kemunculan topik-topik tersebut memiliki berbagai implikasi pertanyaan, pernyataan, dan
sekaligus kecurigaan. Sebagai impilkasinya adalah mengapa muncul manuskrip budaya lokal di
tengah usaha menjadikan bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Adakah sesuatu atau maksud
yang lain dari tampilan manuskrip budaya lokal. Selain itu, berdasarkan pilihan-pilihan yang muncul,
pertanyaannya adalah mengapa manuskripsi itu dipilih dan hadir dalam kerangka wacana atau topik
yang berbeda. Adakah kesadaran atau ketaksadaran kolektif yang menyertainya dan apakah hal itu
sebagai bagian dari sebuah respons kultural.
Kemunculan manuskrip budaya itu memberikan bukti bahwa ada semacam usaha yang tidak
sadar atau ketidaksadaran dari penulis untuk menampilkan gagasan lokal atau daerah sebagai bagian
yang integrasi dari gagasan nasional.

Seperti yang diketahui, buku pelajaran bahasa Indonesia
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merupakan bagian dari strategi politis dan ideologis dalam upaya membangun nasionalisme dan
identitas keindonesiaan. Hal ini tentu saja tidak dapat dipungkiri jika kemunculan manuskrip budaya
daerah dalam buku-buku bahasa Indonesia era sekarang (2013) menjadi terpinggirkan atau periperial
dalam sebuah narasi keindonesiaan dan nasionalisme. Hal ini tentu saja merujuk pada kebijakan
politis dan ideologis dari pemerintah. Namun, kemunculan manuskrip budaya daerah dalam konteks
sekarang itu menjadi suatu persoalan tersendiri. Persoalan itu bukan pada pokok masalah
“kehadirannya sebagai persetujuan atau penolakan”, melainkan dapat dipertentangkan dengan
berbagai isu seperti global versus lokal, nasional versus lokal, identitas persatuan versus etnisitas, dan
sejenisnya.

B.

LANDASAN TEORI DAN METODE
1. Landasan Teori
Pelacakan jejak-jejak manuskrip budaya daerah dalam narasi ke-Indonesia-an dalam buku

pelajaran bahasa Indonesia dilakukan dengan model pembacaan dekonstruksi. Dekonstruksi
hakikatnya menunjukkan kontradiksi-kontradiksi yang ada di teks baik yang disengaja atau tidak
disengaja. Model ini diaplikasikan oleh Jacques Derrida atas gagasan linguistik struktural Ferdinand
de Saussure (Susanto, 2015).
Menurutnya, konsep “yang ada” sebagai kehadiran, yang dinamakan “logosentrisme”.
Dengan meminjam pikiran Husserl mengenai tanda, Jacques Derrida mengemukan retakan-retakan
dalam teks sebagai dasar cara mendekonstruksi, melalui trace atau jejak. Jejak itu bergerak dari satu
ke arah yang lain dan menjadi penyebab, yang mendahuli objek. “Yang Ada” atau “Kehadiran”
sebagai sebuah jejak, dan bukan yang utuh, bahkan bisa lenyap. Jaringan tanda-tanda itu dinamakan
teks, yang tidak terbatas. Jaringan atau tenunan dari berbagai tanda-tanda itu disebut dengan teks,
hingga intertekstualitas (satu teks tidak bisa lepas dengan teks yang lain) (Bertens, 2001: 333).
Teori ini juga menolak tentang pandangan tanda dan simbol dalam pemikiran tradisional.
Menurutnya, baik lisan atau tulisan dipandang sebagai bahasa lisan. Bagi tradisi intelektual Barat,
pemikiran diartikan sebagai tuturan logos, atau phone, suatu percakapan yang dilakukan jiwa dengan
dirinya sendiri. Realisasi pemikiran agar tetap pada kodratnya disebut logosentris. Jaques Derrida
mengubahnya menjadi gramma, huruf, inskripsi, dan tulisan. Gramma sendiri adalah sebuah tanda
dari suatu tanda, atau tanda yang merujuk pada tanda yang lain.
Derrida pun mengenalkan konsep logosentris dan fonosentris yang berasal dari dekonstruksi
atas lingusitik Ferdinnad de Sauusure. Konsep itu dinyatakan sebagai dekonstruski. Logosentris
siartikan sebagai “keinginan terhadap pusat” (Selden dan Widdowson, 1993). Hakikatnya,
dekonstruksi menolak logosentris, yang secara terus menerus menolak dan melakukan penghancuran
terhadap pusat atau logosentrisme. Istilah ini disebut dengan decentering. Dekonstruksi dilakukan
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dengan model gramatologi, yang mempersoalkan kembali tentang tanda, kata, dan tulisan.
Logosentrisme berusaha menekankan kehadiran pembicara dan menstabilkan makna ujaran, yang
mana makna dalam ujaran lisan susah dicari jejak-jejaknya. Tulisan adalah sebuah ketidakhadiran dan
tanda dimaknai bermacam-macam oleh penafsir, sehingga tidak ada makna yang tunggal atau hakiki.
Jacques Derrida juga mengenalkan konsep yang disebut dengan difference (Culler, 1983).
Kata différence dan différance akan hadir dengan cara yang berbeda bila dituliskan, nama kana sama
bila diucapkan. Makna sendiri dihasilkan bila satu tanda berbeda dengan tanda yang lain. Makna kata
itu bisa juga menunda ataupun membedakan, atau tidak pada subtansinya. Kata memiliki potensi
sebagai “menunda kehadiran”, ataupun gerak mendiferensiasikan. Makna yang selanjutnya adalah
semacam produksi perbedaan yang muncul sebagai syarat timbulnya sebuah makna dalam struktur.
Makna selanjutnya adalah memperlihatkan keberlangsungan dari perbedaan antara Ada dan adaan
atau sebuah gerak yang belum berakhir (Bertens, 2001: 340).
Dekonstruksi sendiri pada dasarnya tidak memberikan suatu pusat yang baru atau tidak
menawarkan apa-apa. Dia hanya mencari jejak-jejak secara terus menerus atau bersembunyi dalam
logosentris. Melakukan dekonstruski adalah membalikkan suatu oposisi biner. Pembalikan tidak
berhenti pada itu saja, melainkan diwujudkan dalam kesatuan yang menyeluruh. Dekonstruksi
hakikatnya sebuah pembacaan yang bersifat “merusak”, sebagai sebuah metode interpretasi.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat kualitatif, yakni mengutamakan kualitas data (bdk. Moeleong, 2007:4-7).
Objek materialnya adalah buku pelajaran Bahasa Indonesia (Mahir Berbahasa Indonesia untuk
SMP/MTs Kelas VII, karya Tim Edukatif penerbit Erlangga, 2016). Objek formalnya adalah
manuskrip budaya daerah yang ada dalam buku tersebut, gagasan kedaerahan, dan sejenisnya. Data
berupa tampilan dan teks manuskrip budaya daerah dalam buku tersebut, sebagai data primer. Data
sekunder berupa segala informasi yang berhubungan dengan topik penelitian. Data diperoleh dari
buku pelajaran bahasa Indonesia yang disebutkan dan berbagai sumber pustaka yang lain. Teknik
memperoleh data dilakukan dengan cara membaca dan mencatat informasi yang dianggap relevan
dengan topik penelitian.
Teknik analisis data dilakukan dengan cara sesuai prosedur teori dekonstruksi. Langkah
pertama menentukan oposisi biner yang muncul dalam teks tersebut. Selanjutnyaa adalah pembacaan
terbalik untuk mengetahui jejak-jejak kuasa yang bermain dalam ranah oposisi biner tersebut (bdk.
Faruk, 2012:218-240). Dekonstruksi ini juga menghubungkan konteks di luar teks, artinya pelacakan
jejak-jejak dalam teks itu merujuk pada jejak atau tanda yang membentuknya. Hal ini dimaksudkan
agar interpretasi dapat menemukan decentering subject sehingga makna yang tunggal dapat
dihindarkan.
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C.

PEMBAHASAN
Narasi Manuskrip Budaya Lokal dalam Teks Bahasa Indonesia untuk SMP
Narasi budaya lokal atau daerah yang muncul dalam buku pelajaran bahasa Indonesia (Mahir

Berbahasa Indonesia) ini terdiri dari empat topik. Kemunculan itu tentu saja tidak terlepas dari
kurikulum yang disyaratkan atau rancangan pembelajaran yang ada dengan berbagai tujuan dalam
kerangka yang global. Dari kurikulum yang disahkan, terutama bagian kompetesi dasar, tidak
menyebutkan tentang budaya lokal atau daerah. Kemungkinan besar budaya lokal atau daerah muncul
dalam pelajaran muatan lokal sehingga disendirikan. Secara umum, panduan kurikulum menunjukkan
bahwa pelajaran bahasa Indonesia untuk SMP kelas VII adalah pelajaran bahasa dan bukan pelajaran
sastra atau seni. Sebab, dari jabaran kompetensi dasarnya berisikan identifikasi teks, struktur
kebahasaan, unsur cerita narasi, cara melakukan sesuatu, aspek kebahasaan dari suatu teks, informasi
dari teks laporan, unsur baku dan tidak baku dalam kebahasaan, unsur teks fiksi dan non fiksi, dan
mengidentifikasi informasi menjadi praktik dan tujuan utama pembelajaran. Kemunculan manuskrip
dari budaya lokal merupakan kesadaran ataupun mungkin pilihan tidak sadar dari penulis dalam
menjabarkan atau memberikan ilustrasi dan penjelasan dari jabaran kurikulum atau kompetesi dasar.
Dalam buku itu, topik yang muncul diantaranya adalah “memperdayakan potensi daerah” (hlm.
699-86), atau satu bab dalam buku tersebut (bab 3). Seperti yang terlibat dari kompetensi dasar, tujuan
utama dari topik itu adalah mengidentifikasi teks prosedur dengan cara melakukan dan membuat
sesuatu misalnya alat musik, tarian daerah, kuliner khas daerah. Selain itu, telaah struktur dan aspek
kebahasaan tentang cara atau prosedur melakukan sesuatu atau membuat sesuatu juga muncul.
Selanjutnya adalah menyimpulkan teks prosedur tentang cara memainkan musik daerah atau yang
lain, hingga menyajikan data rangkaian kegiatan dari teks prosedur. Tujuan utamanya adalah analisis
teks atau struktur teks dengan bagian-bagiannya. Jadi, aspek kebahasaan tetap menjadi hal yang
utama. Teks yang muncul diantaranya adalah “Cara Bermain Angklung”, “Cara Membuat Angklung”,
“Tarian Saman”, dan “Resep Bubur Khas Manado”. Keempat manuskrip ini menunjukkan beberapa
daerah yang berbeda, yakni etnis Sunda, daerah Aceh atau etnis Aceh, dan daerah Manado atau salah
satu etnis di Sulawesi dengan sub tipe kebudayaannya.
Selanjutnya, gambar halaman buku (hlm. 168) “Yuk Mbatik: Panduan Terampil Membatik
untuk Siswa” karya Indra Tjahjani. Manuskrip ini muncul atas dasar topik mengidentifikasi teks fiksi
dan non-fiksi. Tentu saja, buku yang ditampilkan adalah buku dari penerbit sendiri, yakni penerbit
Erlangga, sebagai sarana promosi terselebung. Teks tersebut dikontraskan dengan teks fiksi yang
berupa cerita, yang disertai dengan dialog. Dalam konteks yang demikian, siswa telah diberi
pemahaman atau batas yang jelas yang disebut dengan “fiksi” dan “non-fiksi” sebagai sebuah teks.
Narasi manuskrip budaya berikutnya adalah “melestarikan budaya melalui puisi rakyat” (hlm.
199-218). Dalam pengantarnya, buku ini menyebutkan bahwa negeri Indonesia kaya akan keragaman
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budaya dan suku bangsanya sehingga perlu dilestarikan agar tidak punah. Jadi, konsep budaya tidak
berkembang dan dinamika perkembangan kebudayaan tidak diperhitungkan. Dari narasi ini, hal yang
tampak adalah sebuah gerakan kembali menghidupkan artefak dan kebudayaan yang material dalam
keadaan kontemporer atau zaman sekarang. Topik ini menampilkan beberapa sub-narasi yang lain,
yakni identifikasi puisi rakyat (pantun), gurindam, syair, dan sejenisnya. Namun, dalam pembahasan,
narasi manuskrip budaya ini justru terjebak pada analisis bentuk-bentuk teks yang bersifat kebahasaan
atau struktur kebahasaan. Selain itu, manuskrip budaya dalam topik ini didominasi oleh etnis Melayu,
yakni ragam sastra yang dipandang sebagai puisi atau “kesastraan” Melayu klasik.
Narasi berikutnya (hlm.219-259) menampilkan topik “mengali nilai-nilai budaya bangsa”.
Dalam sub topiknya, topik ini mengandung berbagai isi, diantaranya adalah cerita rakyat atau cerita
daerah. Cerita itu diantaranya adalah kisah fabel, seperti cerita kancil dan kura-kura. Namun, narasi
yang muncul adalah uraian tentang usur kebahasaan dari sebuah cerita atau struktur cerita dan
kebahasaan teks fabel. Tentu saja, narasi yang muncul dalam teks ini adalah khazanah dari cerita
Nusantara terutama fabel tentang kancil. Tokoh kancil ini muncul dalam berbagai tradisi kesastraan
atau fabel di Nusantara, seperti Melayu, Madura, dan Jawa.
Berbagai narasi itu menunjukkan bahwa terdapat semacam usaha yang sadar atau mungkin
“tidak sadar” untuk menampilkan gagasan mengenai nilai-nilai tradisi. Hal itu juga dapat dilihat dari
konteks pengarang ataupun panduan kurikulum. Namun, pengenalan yang dilakukan melalui metode
teks atau struktur wacana kebahasaan ini memberikan informasi pengetahuan tentang kebudayaan
daerah. Pengenalan informasi itu tampaknya tidak menunjukkan sebuah internalisasi nilai-nilai
budaya tertentu karena fokus atau tujuan utama dari proses pembelajaran itu adalah teks dan aspek
kebahasaan atau wacana yang lebih umum. Hal yang utama sebenarnya adalah kemunculan narasi ini
memberikan sebuah pernyataan tentang “teks nilai-nilai budaya lokal yang dipandang sebagai
terpinggirkan” dalam wacana yang lebih luas, yakni konteks narasi buku pelajaran bahasa Indonesia
itu sendiri.
Manuskrip Budaya Daerah versus Narasi Ke-Indonesia-an
Manuskrip budaya daerah, sebagai sebuah teks, dalam narasi teks yang lebih besar di buku
Mahir Berbahasa Indonesia Untuk SMP/MTs Kelas VII (2016), merupakan narasi yang terpinggirkan
ataupun di-pinggir-kan. Gagasan yang demikian ini menjadi gagasan yang sewajarnya sebab buku ini
merupakan buku bahasa Indonesia, sebuah buku untuk membangun gagasan identitas keindonesiaan
sebagai bagian dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri memiliki fungsi sebagai bahasa
persatuan atau kesatuan, perekat identitas kebangsaan. Bahasa Indonesia memiliki arti sebagai bahasa
politis dan ideologis dalam narasi identitas keindonesiaan.
Kemunculaan teks manuskrip budaya daerah dalam buku narasi keindonesiaan atau bahasa
Indonesia ini mempertunjukkan sebuah oposisi yakni antara budaya lokal atau daerah versus
bangunan identitas keindonesiaan. Gambaran yang demikian ini mempertunjukkan sebuah pola
sentral dalam perdebatan kebudayaan atau perdebatan arah perjalanan kebudayaan atau identitas
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nation dari bangsa Indonesia. Hal ini pada dasarnya sudah muncul sejak era Polemik Kebudayaan
ditahun 1940-an (Mihardja, 1986). Polemik Kebudayaan itu pada hakikatnya memiliki gagasan utama
tentang “bangunan atau lapisan” penyusun kebudayaan atau identitas bangsa Indonesia. Perdebatan
itu muncul dalam berbagai topik seperti, kembali pada tradisi Barat, tradisi lokal, tradisi Islam, hingga
berbagai pendirian yang lainnya. Perdebatan ini muncul lagi di era Demokrasi Terpimpin atau era
revolusi (1950-1965). Era ini ditunjukkan dengan berbagai afiliasi melalui partai politik. Sebagai
contohnya adalah identitas yang dibangun atas dasar Islam, identitas ke arah dunia Barat, seperti
sosialisme dan humanisme universal (Lindsay, 2012: 1-27). Hal ini diulang lagi seperti dalam sebuah
estetika mengenai sastra sufistik (Islam), sastra lokal atau warna lokal (budaya daerah), gagasan yang
dikumandangkan melalui sastra Barat, realisme magis, hingga berbagai estetika yang muncul.
Gagasan yang demikian ini pada hakikatnya adalah pergulatan dalam menentukkan bangunan
identitas.
Suara-suara lokalitas atau “daerah” yang muncul dalam teks buku pelajaran bahasa Indonesia
hakikatnya sebuah “penyelendupan”, sebab gagasan yang dibangun oleh teks bahasa Indonesia adalah
gagasan nasionalisme dan identitas yang satu, yakni Indonesia yang modern dan kontemporer atau
metropolitan. Gagasan Indonesia yang modern dan metropolit ini ditunjukkan melalui grand narasi
yang dibangun oleh teks bahasa Indonesia, yakni sebagai bagian dari Indonesia yang beridentitas satu.
Rancangan identitas yang modern atau metropolit ini seakan-akan melupakan sebuah entitas yang
membangun ke-modern-an yang dicita-citakan. Metropolit yang hendak digagas oleh teks bahasa
Indenesia ini seakan-akan melupakan bangunan lapis identitas pembaca teks, yakni yang terdiri dari
berbagai etnisitas. Dalam konteks yang demikian, suara-suara lokalitas tanpa disadari hadir sebagai
bagian yang tidak dipisahkan dari bangunan ke-modern-an yang digagas oleh teks pelajaran bahasa
Indonesia. Lokalitas atau ke-daerah-an menjadi bagian yang intergral dalam lapis identitas masyarakat
pembaca. Namun, pertanyaan yang muncul adalah berhasilkah usaha membangun identitas yang satu
atau ciri khas suatu kebudayaan nasional yang tunggal dengan manifestasi dan simbol-simbol tertentu,
yang mampu mengakomodasi berbagai etnisitas yang ada atau keragaman yang ada.
Hadirnya lokalitas atau ke-daerah-an dunia Melayu dan Jawa (batik) menjadi menarik untuk
diamati. Kehadiran kedua “daerah” (kebudayaan) tersebut mengindikasikan sebuah konsep pencarian
simbol nasional atau simbol kebudayaan nasional. Ke-sastra-an dan ke-bahasa-an dunia Melayu
memang tidak dipungkiri memiliki keterkaitan sejarah dan akar tradisi lahirnya bahasa Indonesia,
sebagai bagian dari proyek kolonialisme (bdk. Jedamski, 2009:655-657). Hal ini menandakan bahwa
dengan mengambil “begitu saja” contoh akar “ke-budaya-an” dan “ke-bahasa-an” Melayu, hal ini
tampak tidak menimbulkan sebuah persoalan. Sebab, negosisasi identitas (ke)bahasa Indonesia(an)
dalam dunia Melayu sudah terbentuk sejaka Era Kolonial, yakni lahirnya abhasa Indonesia yang
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berasal dari tradisi budaya tulis naskah Melayu, yang tentu saja dengan kompromi politik kolonial
masa itu.
Hal yang berbeda adalah dengan muncul gambar batik. Batik memang tidak banyak mendapat
penolakan bila dikatakan sebagai simbol budaya atau identitas nasional. Sebab, tradisi batik muncul di
seluruh tradisi Nusantara. Catatan yang penting adalah bahwa kemunculan batik menjadi semacam
usaha untuk menjadikan tradisi atau manuskrip daerah menjadi bagian pembangun unsur identitas
nasional atau budaya nasional. Pencaharian identitas nasional dihubungkan dengan tradisi (ke-daerahan) yang menjadi lapis-lapis identitas nasional. Gagasan ini tentu saja merupakan sebuah konsep yang
tidak melupakan bangunan identitas ke-indonesia-an yang sesungguhnya. Bahwa, narasi ke-indonesiann yang metropolitan dan modern harus didasarkan pada lapis-lapis ke-daerah-an yang multikultural.

Teks Kebahasaan versus Konteks Budaya Daerah
Fakta manuskrip budaya daerah sebagai teks memang perlu mendapat perhatian, bukan karena
pada aspek kebahasaannya. Namun, hal yang menarik lainnya adalah tata naratif kebahasaan versus
konteks budaya yang muncul dalam tata naratif teks kebahasaan itu sendiri. Dalam narasinya,
kemunculan teks budaya daerah ataupun sastra daerah dalam buku bahasa Indonesia selalu dikaitkan
dengan teks kebahasaan sebagai segala kunci yang menentukan kesemua aspek yang hendak diajarkan
kepada siswa. Berikut ini adalah salah satu contoh dari teks tata naratif yang muncul dalam buku yang
diteliti:
Topik atau tema III berjudul “Menggali Nilai-Nilai Budaya Bangsa”. Tujuan utama yang hendak
diungkapkan adalah pengkajian teks kebahasaan dengan topik nilai-nilai budaya bangsa. Teks
menjadi sandaran yang utama. Untuk mengetahui nilai-nilai budaya bangsa, pengkajian aspek
kebahasan itu dihubungkan dengan karya sastra klasik, yakni karya sastra yang diidentifikasikan
memiliki atau mengandung nilai-nilai budaya bangsa. Karya sastra itu adalah fabel atau cerita
binatang ataupun dongeng yang lain. Namun dalam topik ini, fabel menjadi pilihan. Teks fabel
dihadirkan sebagai bahan latihan untuk mengali nilai-nilai budaya bangsa.
Dalam bagian itu, kata-kata kunci yang diungkapkan diantaranya adalah fabel, teks, pesan moral,
tokoh, stuktur, kebahasan, moral, budaya, dan lengenda. Kata-kata kunci itu digunakan untuk menjadi
acuan bagi pembaca atau pembelajar agar tidak terlepas dari konteks yang dibicarakan. Selain kata
kunci itu, bahasan berikutnya adalah menentukan karakteristik teks fabel dari sisi kebahasaan.
Karakteristik itu diantaranya adalah ciri teks fabel seperti teks fabel sebagai bentuk fiksi, pembuka
cerita, tokoh baik dan tokoh jahat, pengambaran moral, latar belakang alam dan binatang. Gambaran
atau karakteristik tersebut harus muncul dalam teks fabel yang dibahas. Jadi, pembelajaran nilai-nilai
budaya bangsa “terjebak” pada pembelajaran aspek kebahasaan atau teks sehingga konteks yang
dikembangkan atau konteks kebudayaan daerah yang dimaksudkan tidak muncul. Sebab, konteks
yang hadir adalah konteks “mimesis” dari bahasa yang ada dalam teks. Atau dengan kata lain,
pembelajaran teks dengan menitikberatkan pada pengalian nilai-nilai budaya bangsa masih berada
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dalam tahap tekstual, yakni sebagai “mimesis” dari suatu realitas atau keadaan yang ada. Kesan
struktural masih mendominasi aspek pembelajaran kebahasaan tersebut.
Keadaan tersebut ditambah dengan pembelajaran teks yang meneliti struktur cerita, seperti unsur
pokok pikiran dari cerita, tokoh dan watak, latar, tema, dan amanat. Gagasan positivistik dan
materialisme muncul dalam pembelajaran teks atau analisis kebahasaan. Bahkan, hal ini diperkuat
dengan sub kurikulum yang hendak dicapai yakni pengembangan karakter peserta didik. Hal ini
ditunjukkan dengan pelatihan parktis yang berupa menelaah struktur dan aspek kebahasaan dari teks
fabel. Telaah itu diantaranya dilakukan dengan cara menelaah teks fabel seperti jenis kalimat, jenis
kata, dan lain-lain. Fakta ini menunjukkan bahwa pengembangan karakter dengan berbasis pada nilainilai budaya bangsa “tidak dilakukan” melainkan sekedar pengetahuan praktis tata bahasa.
Selanjutnya, ada kemungkinan internalisasi nilai-nilai budaya bangsa itu muncul dalam memainkan
peran fabel. Persoalan yang muncul adalah fabel yang diperankan ini “sekedar” pengetahuan praktis
atau dalam praktiknya dilakukan dengan sesungguhnya. Hal ini tentu saja tergantung dari praktik
pembelajaran.
Melihat tampilan yang dikemukan oleh teks bahasa Indonesia ini, manuskrip budaya daerah yang
hadir menunjukkan semacam oposisi antara aspek kebahasaan versus konteks budaya daerah yang
sesungguhnya. Oposisi yang kedua ini hakikatnya melihat “cara budaya daerah” diinternalisasikan ke
dalam pelajaran bahasa Indonesia. Namun, hal yang terjadi adalah aspek kebahasaan yang bersifat
tekstual yang terjadi. Konteks budaya daerah sebagai satu suasana dan nilai-nilainya berusaha
dihadirkan sebagai bagaian intergral dari pembelajaran teks bahasa Indonesia. Namun, hal yang
terjadi sebaliknya, suasana itu “lenyap” dari teks-teks tersebut sebab yang difokuskan adalah aspek
kebahasaan.
“Ketersembunyian” nuansa lokal dalam konteks yang nyata ini dapat dipahami dengan tujuan
dari pembelajaran bahasa Indonesia ini. Tujuan utama pembelajaran teks bahasa Indonesia adalah
praktik kebahasaan yang memfokuskan pada persoalan tekstualitas beragam jenis teks.

Hal ini

menjadikan kehadiran lokalitas atau manuskrip budaya daerah menjadi samar-samar atau mungkin
dapat dikatakan sebagai suatu ambivalensi dalam teks bahasa Indonesia. Bila melihat gagasan
identitas nasional versus narasi lokal, tampak adanya suatu usaha “laten” untuk mengingatkan bila
narasi ke-Indonesia-an yang modern itu dibangun atas dasar lapis lokalitas. Namun, pada praktiknya,
oposisi antara aspek kebahasaan versus konteks budaya lokal itu, aspek yang ditekankan justru
analisis kebahasaan, yang positivistik atau materialistik. Hal ini kembali lagi pada tujuan
pembelajaran bahasa Indonesia sebagai bagian dari politik identitas dan nasionalisme sekaligus aspek
praktis penguasan bahasa.
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D.

SIMPULAN
Kemunculan manuskrip budaya daerah dalam buku pelajaran bahasa Indonesia menunjukkan

sebuah ambivalensi. Ambivalensi ini dibuktikan dengan beberapa oposisi yang muncul dalam teks
dan konteks yang melingkupnya. Di satu sisi, gagasan itu muncul sebagai usaha menyelamatkan
“lapis identitas daerah” sebagai pembentuk gagasan narasi identitas ke-Indonesia-an yang metropolit
atau (ke)-modern-(an). Hal ini merupakan sebuah usaha untuk mengkukuhkan masa kini dan masa
datang yang tidak mungkin terlepas dari pembentuk masa lalunya. Namun, di satu sisi, gagasan itu
justru ditentangnya sendiri dengan mengedepankan sebuah proses menuju positivistik dan
materialisme dunia Barat. Hal ini dibuktikan dengan pembelajaran karakter yang terjebak pada aspek
kebahasaan, yang an sich tata bahasa struktural. Hal serupa diberlakukan juga melalui manuskrip
budaya daerah.
Namun, kemunculan gagasan ke-daerah-an wajib diinterpretasikan sebagai bagian dari karakter
dan identitas keindonesiaan. Gagasan “modernitas” da;lam teks-teks bahasa Indonesia perlu direinterpretasikan agar tidak terjebak pada modernitas yang “membabi buta”. Kemunculan teks atau
manuskrip budaya daerah menjadi salah satu penyeimbang dan sekaligus sebagai wacana tandingan
atas gagasan identitas yang tunggul dalam narasi buku bahasa Indonesia.
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ABSTRAK
Bahasa Sawai dan sekerabat dengan bahasa Maba, Buli, Gebe, Gane, dan Taba. Sebagai bahasa
sekerabat oleh ditandai sejumlah kekognatan, tetapi sebagai suatu bahasa yang tumbuh dan berkembang dalam
dimensi waktu dan geografis yang berbeda dimungkin memiliki perbedaan bahasa lain yang sekerabat
dengannya. Tulisan ini bermaksud menjelaskan kekhasan aspek fonologi dan leksikal bahasa Sawai yang
membedakannya dengan bahasa lain terutama yang sekerabat dengannya. untuk menjelaskan hal tersebut, telah
dikumpulkan data berupa 200 kosa kata dasar dan 1000 kosa kata budaya menggunakan metode wawancara
teknik catat yang kemudian dianalisis menggunakan metode padan intralingual, teknik hubung-banding. Hasil
penelitian ditemukan kekhasan 21 pola perubahan bunyi secara teratur, 20 pola perubahan bunyi tidak, dan 37
butir inovasi
Kata kunci: inovasi internal, linguistik historis, inovasi fonologi, dan inovasi leksikal.

A.

PENDAHULUAN
Bahasa Sawai (Sw) digunakan oleh sebagian besar penutur yang bermukim di Kabupaten

Halmahera Tengah Provinsi Maluku Utara. Secara linguistik historis bahasa Sawai berkerabat atau
satu subkelompok dengan lima bahasa lainnya yaitu bahasa Buli, Maba, Gebe, Gane, dan Taba, yang
disebut Subkelompok Halmahera Selatan (lihat Burhanuddin, 2017). Jika ditelusuri lebih jauh, bahasa
Sawai digolongkan ke dalam Subkelompok Halmahera Timur-Tengah-Selatan bersama Buli, Maba,
dan Gebe (bandingkan Kamholz, 2014 dan Burhanuddin, 2017 dengan Blust, 1978). Apabila
mencermati penelitian yang dilakukan Burhanuddin (2017), bahasa Sawai lebih erat hubungannya
dengan bahasa Maba (Mb) dibandingkan dengan empat bahasa lainnya. Namun, pohon
kekerabatannya bahasa Maba lebih erat hubungannya dengan bahasa Buli, setelah Buli-Maba berpisah
dari Sawai.
Meskipun bahasa Sawai berkerabat dengan lima bahasa lainnya, yang berarti menandai
adanya kesamaan dalam berbagai aspek linguistik termasuk aspek fonologi dan leksikal, tetapi dalam
perkembangannya dimungkinkan mengalami perubahan yang membedakan dengan kelima bahasa
lainnya. Perubahan yang menyebabkan terjadi perbedaan dimungkinkan terjadi di samping karena
sifat bahasa yang bersifat unik. Yaitu, suatu bahasa yang secara fonologi, morfologi, sintaksis,
leksikal, dan semantik memiliki kekhasaan yang membedakan dengan bahasa lain termasuk dengan
kelima bahasa lain yang sekerabat dengannya. Bagaimana wujud keunikan atau kekhasan bahasa
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Sawai dalam perkembangannya setelah terpisah dari bahasa induk, hal tersebut itulah yang ingin
dijelaskan dalam penelitian ini.
Kekhasan yang ingin dijelaskan dalam tulisan ini mencakup aspek fonologi dan leksikon
untuk menghindari luasnya bahasan. Kekhasan aspek fonologi dan leksikon yang dimaksud dilihat
dalam kaitannya dengan bahasa lain yang erat hubungan kekerabatannya dengan bahasa Sawai, dalam
hal ini bahasa Maba. Oleh karena itu, peneropongan kekhasan aspek fonologi dan leksikon dalam
bahasa Sawai lebih bersifat studi linguistik historis. Peneropongan kekhasan tersebut dalam studi
linguistik historis disebut inovasi internal. Adapun pengambilan bahasa Maba sebagai bahan
bandingan untuk meneropong kekhasan tersebut karena secara historis bahasa Sawai lebih erat dengan
bahasa Maba dibandingkan dengan empat bahasa lain. Dengan demikian, permasalahan yang ingin
dijelaskan dalam penelitian ini dapat diformulasikan dengan “bagaimanakah inovasi intern atau
kekhasaan bahasa Sawai ditinjau dari aspek linguistik historis”?.

B.

METODE PENELITIAN
Untuk memecahkan permasalahan di atas, telah dilakukan tiga tahapan, yaitu pengumpulan

data, pengumpulan analisis data, dan penyajian hasil analisis data. Pengumpulan data digunakan
metode wawancara teknik catat (Mahsun, 2010) dengan 200 kosakata dasar (yang direvisi Blust,
1980) dan 800 kosakata budaya yang terdapat dalam bahasa Maba dan bahasa Sawai. Data yang
terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode padan intralingual teknik hubung-banding
membedakan dan teknik hubung-bandingkan menyamakan. Data yang telah teranalisis kemudian
disajikan menggunakan metode formal dan metode nonformal (Mahsun, 2010).

C.

PEMBAHASAN
Kekahasan Aspek Fonologi dan Leksikon Bahasa Sawai Perspektif Linguistik Historis

Hasil analisis data, ditemukan setidak-tidaknya 21 kekhasan pola kaidah perubahan bunyi
(aspek fonologi) yang membedakan dengan bahasa Maba. Kedua puluh satu kekhasan pola kaidah
perubahan bunyi bahasa Sawai yang membedakan dengan bahasa Maba yang dimaksud sebagai
berikut.
Pertama, fonem /o/ pada silabe penultima atau urutan fonem /ɔ-ɔ/ (pada silabe yang berbeda)
bahasa Maba muncul sebagai /e/ atau urutan /ɔ-e/ dalam bahasa Sawai, yaitu terdapat pada pasangan
bentuk berikut.
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Gloss

Maba

Sawai

air

/woyo/

/woye/

angin

/moro/

/more/

tali

/wolo/

/wole/
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gali

/toloi/

/tolei/

layar

/loyo/

/loye/

di bawah

/ipopo/

/fope/

cuci

/fitotop/

/ptotep/

Secara umum, pembedaan fonem vokal pada pasangan bentuk di atas diduga akibat proses asimilasidismilasi. Dalam konteks perubahan fonem melalui *woyo > /woye/ ‘air’ atau sebaliknya *woye >
/woyo/ ‘air’. Seanalogis dengan proses pembedaan di tersebut, pasangan bentuk lain di atas
mengalami pembedaan tersebut.

Kedua, fonem /ɔ/ pada silabe ultima atau urutan /ɔ-ɔ/ (pada silabe yang berbeda) bahasa Maba
muncul sebagai /ɛ/ atau dalam urutan /ɔ-ɛ/ dalam bahasa Sawai, yaitu terdapat pada pasangan bentuk
berikut.
Gloss

Maba

Sawai

atap

/yɔtɔf/

/yɔtɛf/

dingin

/bɔbɔl/

duduk

/tɔlɔŋ/

isap

/cɔrɔp/

terbang

/nopo/

layar

/cɔbɔl/

/sɔbel/

cium

/fɔtnɔʔ/

/fotɛn/

debu

/pispɔsɔ/

/pispɔsɛʔ/

dingklek

/tiltɔlɔŋ/

/tiltolen/

lurus

/moloŋ/

/mlulɛn/

/bobɛl/
/tolɛŋ/
/sorɛp/
/topeʔ/

Seperti halnya butir pertama, perbedaan fonem vokal antara bahasa Maba dan bahasa Sawai di atas
diduga akibat proses asimilasi-disimilasi. Perbedaan urutan konsonan pada pasangan makna ‘cium’
disebabkan karena proses metatesis. Adapun pada pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘lurus’,
munculnya /l/ diikuti vokal pada silabe tengah, yang sifatnya teratur dalam bahasa Sawai.
Ketiga, dalam bahasa Maba munculnya suku awal sedangkan dalam Sawai sebaliknya (terjadi
penanggalan), yaitu terdapat pada pasangan bentuk berikut.
Gloss

Maba

Sawai

apa

/pesɔi/

/sɔi/

ayahnya kakek

/pawes/

/wes/

kayu pancing

/yowowuf/

/wuf/

baring

/bibɔy/

/bɔy/

mereka

/tase/

/si/
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cucu

/abbig/

/big/

tipis

/kalifis/

/mnifis/

Jenis silabe awal yang muncul dalam bahasa Maba tidak jelas wujudnya, dua bentuk pertama suku
awal p(e,a)-, sedangkan untuk pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘kayu pancing’ dan ‘baring’
terjadi melalui pengulangan suku akhir, yang diikuti oleh proses disimilasi atau pengulangan
perubahan fonem. Jadi, jika Sw: /wuf/ ‘kayu pancing’ (reduplikasi) > *wufwuf atau *wuwuf
(disimilasi) > *wowuf

> Mb: /yowowuf/, atau sebaliknya, begitu juga untuk pasangan bentuk

bermakna ‘baring’. Pada pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘mereka’ dan ‘cucu’ masingmasing terjadi penambahan posisi awal ta- dan ab-, disertasi perbedaan vokal pada posisi akhir
khusus untuk pasangan bentuk makna ‘mereka’. Adapun pada pasangan bentuk bermakna ‘tipis’, jika
bentuk purbanya *kalifis maka > *klifis > *knifis (asimilasi parsial) > /mnifis/, atau sebaliknya
*mnifis > *manifis > *kanifis > Mb: /kalifis/.
Keempat, fonem /t/ pada posisi awal bahasa Maba muncul sebagai /nt/ dalam bahasa Sawai
membentuk gugus konsonan, yaitu terdapat pada pasangan bentuk berikut.

Gloss

Maba

Sawai

tarik

/tatal/

/ntatɛl/

mencicipi

/tofaŋ/

/ntofen/

dorong

/tof/

/ntof/

menarik (binatang)

/tatal/

/ntatɛl/

menuntun

/tuda/

/ntuda/

Perbedaan di atas wajar terjadi, karena /n/ dan /t/ adalah fonem yang homorgan, yaitu sama-samasama fonem dental.
Kelima, fonem hambat bilabial /b, p, f/ pada posisi awal bahasa Maba muncul sebagai /mb,
mf, mp/ dalam bahasa Sawai membentuk gugus konsonan, yaitu terdapat pada pasangan bentuk
berikut.
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Gloss

Maba

Sawai

bakar

/tapiŋ/

/mtapiŋ/

bersih

/beresiʔ/

/mbersi/

padam

/fimɔt/

/mpɔmɔt/

panen

/filiŋit/

/mpliŋet/

pasang

/pei/

/mpas/
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Pada pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘bersih’, terjadi perbedaan muncul-tidak munculnya
fonem /e/, sedangkan perbedaan vokal pada pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘padam’ dan
‘panen’ diduga akibat disimilasi-asimilasi yang bersifat teratur. Adapun pada pasangan bentuk
bermakna ‘pasang’, dalam bahasa Maba terdapat urutan vokal /-ei/ dan tidak munculnya /s/,
sedangkan dalam bahasa Sawai masing-masing muncul sebagai /a/ dan /s/ muncul.
Keenam, fonem /a/ pada silabe ultima bahasa Maba muncul sebagai /e/ dalam bahasa Maba,
yaitu terdapat pada pasangan bentuk berikut.
Gloss

Maba

Sawai

tarik

/tatal/

/ntatɛl/

mencicipi

/tofaŋ/

/ntofen/

menarik (binatang)

/tatal/

/ntatɛl/

Ketujuh, tidak munculnya fonem vokal pada suku kata awal dalam bahasa Maba sehingga
membentuk gugus konsonan sedangkan dalam bahasa Sawai sebaliknya, yaitu terdapat pada pasangan
bentuk berikut.
Gloss

Maba

Sawai

asin

/myasiŋ/

/miyasen/

mengasuh

/myeni/

/miyeni/

hanyut

/myaliŋ/

/miyalen/

Kedelapan, munculnya fonem vokal pada silabe awal dalam bahasa Maba sedangkan dalam
bahasa Sawai terjadi penanggalan sehingga membentuk gugus konsonan. Ketidakmunculan vokal atau
terbentuknya gugus konsonan menyebabkan terjadinya penyesuaian (homorgan) fonem konsonan
pada posisi awal dengan fonem yang mengikuti atau mengawalinya, yaitu terdapat pada pasangan
bentuk berikut.
Gloss

Maba

Sawai

basah

/bilɔŋ/

/mlom/

tipis

/kalifis/

/mnifes/

tujuh

/fifit/

/bfit/

menemukan

/fardug/

/nduk/

pecah

/dipɛs/

/tpɛs/

cuci

/fitotop /

/ptotɛp/

delapan

/puwal/

/pwal/

lurus

/moloŋ/

/mlulɛn/

lepas

/miyapse/

/myɛ/
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Setelah terjadi penanggalan vokal, pada empat pasangan bentuk pertama, terjadi pembedaan fonem
konsonan melalui proses homorganisasi dengan fonem yang mengikutinya, yaitu fonem /m/, /m/, /b/,
dan /n/ pada posisi awal dalam bahasa Sawai masing-masing secara berturut-turut karena homorgan
dengan fonem /m/, /n/, /f/, dan /d/ yang mengikutinya. Pada pasangan bentuk yang bermakna ‘pecah’
dan ‘cuci’, fonem konsonan pada posisi awal dalam bahasa Sawai, berbeda secara homorgan dengan
konsonan awal dalam bahasa Maba. Adapun pada pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘lepas’
terjadi penanggalan konsonan pada silabe akhir diikuti penyandian. Jadi, jika bentuk purbanya
*miyapse > *myapse > *myase > *myae > Sw: /myɛ/.
Kesembilan, fonem /i/ pada silabe ultima dalam bahasa Maba muncul sebagai /e/ dalam
bahasa Sawai, yaitu terdapat pada pasangan bentuk berikut.
Gloss

Maba

Sawai

bakar

/tapiŋ/

/mtapen/

ikat

/pitiŋ/

/piteŋ/

kilat

/limlɛm/

/lɛmlɛm/

langit

/laŋit/

/laŋet/

sakit

/pisi/

/piseʔ/

tangis

/taŋis/

/taŋes/

tipis

/kalifis/

kipas

/lailip/

/lelilep/

lipan

/lifiŋ/

/lelifen/

/mnifes/

Kesepuluh, fonem /i/ pada silabe penultima dalam bahasa Maba muncul sebagai /e/ dalam
bahasa Sawai, yaitu terdapat pada pasangan bentuk berikut.
Gloss

Maba

Sawai

burung

/mani/

/mane/

cacing

/gilat/

/gelat/

dua

/pilu/

/pelu/

jarum

/plaki/

/plakeʔ/

semua

/firimi/

/ferime/

kelapa

/niwi/

/niwe/

Pada pasangan bentuk yang menyatakan makna’semua’ dan ‘kelapa’, perbedaan fonem vokal terjadi
akibat proses asimilasi-disimilasi.
Kesebelas, fonem /ŋ/ pada posisi akhir dalam bahasa Maba, muncul sebagai /n/ dalam bahasa
Sawai, yaitu terdapat pada pasangan bentuk berikut.
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Gloss

Maba

Sawai

bakar

/tapiŋ/

/mtapen/

hitung

/ɛtɛŋ/

/tɛtn/

alis

/liflɛpɛŋ/

/liflɛpɛn/

dingklek

/tiltɔlɔŋ/

/teltolen/

lipan

/lifiŋ/

/lelifen/

lurus

/mɔlɔŋ/

/mlulen/

Kedua belas, fonem /a/ pada silabe awal terbuka dalam bahasa Maba dalam bahasa Sawai
muncul sebagai /e/, yaitu terdapat pada pasangan bentuk berikut.
Gloss

Maba

Sawai

benar

/fatuo/

/fetu/

jinak

/mamuf/

/memuf/

menjaga

/majaga/

/mejaga/

Ketiga belas, munculnya fonem /i/ pada posisi awal dalam bahasa Maba sedangkan dalam
bahasa Sawai tidak muncul, yaitu terdapat pada pasangan bentuk berikut.
Gloss

Maba

Sawai

bulu

/iplur/

/plu/

di atas

/ipoya/

/foya/

di bawah

/ipopo/

/fope/

daun

/iwulu/

/uluʔ/

perempuan

/inpin/

/mǝpin/

keponakan

/ifɔnɔk/

letih

/iŋgay/

/fonug/
/mgaeʔ/

Perbedaan fonem konsonan /ŋ/ pada silabe awal dalam bahasa Maba dengan /m/ dalam bahasa Sawai
untuk pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘letih’ diduga terjadi proses asimilasi parsial dalam
bahasa Maba.
Keempat belas, fonem /r/ pada posisi akhir dalam bahasa Maba dalam bahasa Sawai muncul
sebagai /ø/, yaitu terdapat pada pasangan bentuk berikut.
Gloss

Maba

Sawai

bulu

/iplur/

/plu/

tubuh

/lapor/

/lapo/

nama

/ŋosŋur/

/ŋosen/
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Kelima belas, munculnya (penyisipan) /y/ pada suku awal untuk membentuk gugus konsonan
dalam bahasa Maba sedangkan bahasa Sawai tidak terjadi, yaitu terdapat pada pasangan bentuk
berikut.

Gloss

Maba

Sawai

awan

/myɛt/

/mɛt/

lebar

/msyɔy /

/msɔy/

mengasuh

/myeni/

/miyeni/

anak

/wyɔy/

/yɔmya/

Keenam belas, tidak muncul pengulangan suku awal dalam bahasa Maba sedangkan dalam
bahasa Sawai sebaliknya, yaitu terdapat pada pasangan bentuk berikut.
Gloss

Maba

Sawai

dingin

/bobol/

/bebobel/

ekor

/kunun/

/kekune/

kepala

/bok/

/babokɛʔ/

gigi

/ŋan/

/ŋaŋeʔ/

darah

/loʔ/

/lǝloʔ/

semfonem

/pineʔ/

/tepine/

Apabila dicermati, pengulangan suku awal dalam bahasa Sawai terjadi melalui proses perubahan
fonem vokal, yaitu pengulangan suku kedua bo-, ku-, bo-, ŋe-, lo-, dan pi- masing-masing secara
berturut-turut menjadi be-, ke-, ba-, ŋa-, le-, dan te-. Adapun untuk pasangan makna ‘semfonem’,
setelah terjadi reduplikasi perubahan fonem, diikuti oleh proses disimilasi fonem konsonan, yaitu
*pineʔ > *pine > *pipine (disimilasi) > *pepine (disimilasi) > Sw: /tepine/, jika bentuk purbanya
*pine.
Ketujuh belas, fonem /c/ pada posisi awal dalam bahasa Maba muncul sebagai /s/ dalam
bahasa Sawai, yaitu terdapat pada pasangan bentuk berikut.
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Gloss

Maba

Sawai

isap

/cɔrɔp/

/sɔrep/

layar

/cɔbɔl/

/sɔbel/

kaki

/picɔr/

gonggong

/ɲcɔʔ/

mandi

/ɲcep/

/sep/

tiga hari yang lalu

/ceceli/

/taseseulepu/

/sɔu/
/sɔg/
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Munculnya /ɲ/ pada posisi awal pada bentuk yang menyatakan makna ‘gonggong’ dan ‘mandi’ dalam
bahasa Maba, lazim terjadi karena homorgan dengan fonem yang mengikutinya, yaitu sama-sama
fonem alveolar. Adapun pada pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘tiga hari yang lalu’,
munculnya silabe awal (ta-) dan silabe akhir (-pu) dalam bahasa Sawai bersifat teratur.
Kedelapan belas, fonem /u/ pada posisi tengah (silabe ultima) dalam bahasa Maba dalam
bahasa Sawai muncul sebagai /o/, yaitu terdapat pada pasangan bentuk berikut.
Gloss

Maba

Sawai

ketuk

/tuk/

/tok/

pipi

/fofur/

/fofo/

gabus pancing

/uf/

/fop/

ular

/gu/

/gow/

Perbedaan fonem vokal pada pasangan bentuk bermakna ‘pipi’ terjadi akibat proses disimilasiasimilasi, sedangkan pada pasangan bentuk bermakna ‘gabus pancing’ diikuti oleh proses metatesis
Mb: /u-f/ dan Sw: /f-o/ dan penambahan /p/ pada posisi akhir, atau terjadi penambahan /f/ dalam
bahasa Sawai. Jadi, jika bentuk purbanya *uf > *of > *fo > Sw: /fop/, atau *uf > *of > *op > Sw:
/fop/.
Kesembilan belas, fonem /ʔ/ pada posisi akhir dalam bahasa Maba muncul sebagai /ø/ dalam
bahasa Sawai, yaitu terdapat pada pasangan bentuk berikut.
Gloss

Maba

Sawai

lemak

/gajiʔ/

/gaji/

nyamuk

/niniʔ/

/nine/

bunyi, suara

/pineʔ/

/tepine/

tikam

/teʔ/

/tiu/

pipis

/miʔ/

/memi/

paman

/uaʔ/

/tua/

kampung

/pnuʔ/

/pnu/

bersih

/beresiʔ/

/mbersi/

dangkal

/maŋoʔ/

/maŋe/

harga

/muloʔ/

/mulo/

lama

/mluʔ/

/mnuo/

Kedua puluh, fonem /ø/ pada posisi akhir dalam bahasa Maba muncul sebagai /ʔ/ dalam
bahasa Sawai, yaitu terdapat pada pasangan bentuk berikut.
Gloss

Maba

Sawai

masak

/moso/

/moseʔ/

daun

/iwulu/

/uluʔ/
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debu

/pisposo/

/pesposeʔ/

jarum

/plaki/

/plakeʔ/

lidah

/pleo/

/pepleweʔ/

rambut

/uto/

/uteʔ/

Kedua puluh satu, tidak munculnya silabe akhir dalam bahasa Maba sedangkan dalam bahasa
Sawai sebaliknya, yaitu terdapat pada pasangan bentuk berikut.

Gloss

Maba

Sawai

baik

/nfi/

/fiye/

alir

/nte/

/ŋcele/

tahu

/toʔ/

/tune/

Selain ditemukan 21 kekhasan perubahan bunyi yang bersifat teratur, terdapat 20 kekhasan
perubahan bunyi yang tidak teratur membedakan dengan bahasa Maba. Pertama, fonem /s/ pada posisi
akhir dalam bahasa Maba muncul sebagai /ø/ dalam bahasa Sawai, yaitu pada pasangan bentuk yang
menyatakan makna ‘akar’, dalam Mb: /wowos/, sedangkan dalam Sw: /wowou/. Kedua, fonem /ɲ/
dalam bahasa Maba muncul sebagai /y/ dalam bahasa Sawai, yaitu pada pasangan bentuk yang
menyatakan makna ‘asap’ dan ‘gerak’, masing-masing dalam Mb: /mɲas/ dan /ɲawaŋ/, sedangkan
dalam Sw: /myas/ dan /mayaw/. Ketiga, fonem /ɲt/ dalam bahasa Maba muncul sebagai /ɲc/ dalam
bahasa Sawai, yaitu pada pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘alir’, dalam Mb: /nte/,
sedangkan dalam Sw: /ɲcele/. Keempat, fonem /ɲc/ pad posisi awal dalam bahasa Maba muncul
sebagai /ɲt/ dalam bahasa Sawai, yaitu pada pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘henti’, dalam
Mb: /ɲconit/, sedangkan dalam Sw: /ɲteben/. Kelima, fonem /e/ pada posisi tengah (bersilabe satu)
dalam bahasa Maba muncul sebagai /o/ dalam bahasa Sawai, yaitu pada pasangan bentuk yang
menyatakan makna ‘bengkak’, dalam Mb: /mbes/, sedangkan dalam Sw: /mbos/. Keenam, fonem /ø/
pada posisi awal dalam bahasa Maba muncul sebagai /h/ dalam bahasa Sawai, yaitu pada pasangan
bentuk yang menyatakan makna ‘binatang’, dalam Mb: /aiwan/, sedangkan dalam BSw: /haiwan/.
Ketujuh, fonem /o/ pada posisi akhir dalam bahasa Maba, menghilang dalam bahasa Sawai, yaitu pada
pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘buah’, dalam Mb: /piono/, sedangkan dalam Sw: /pion/.
Kedelapan, fonem /g/ pada posisi awal dalam bahasa Maba muncul sebagai /ŋ/ dalam bahasa Sawai,
yaitu pada pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘bintang’ dan ‘kunang-kunang’, masing-masing
dalam Mb: /gap/ dan /gab/, sedangkan dalam Sw: /ŋoʔ/ dan /ŋob/. Kesembilan, fonem /p/ pada posisi
awal dalam bahasa Maba muncul sebagai /mp/ dalam bahasa Sawai, yaitu pada pasangan bentuk yang
menyatakan makna ‘bunuh’, dalam Mb: /pun/, sedangkan dalam Sw: /mpun/. Kesepuluh, fonem /g/
pada posisi awal dalam bahasa Maba muncul sebagai /ŋ/ dalam bahasa Sawai, yaitu pada pasangan
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bentuk yang menyatakan makna ‘bintang’ dan ‘kunang-kunang’, masing-masing dalam Mb: /gap/ dan
/gab/, sedangkan dalam Sw: /ŋoʔ/ dan /ŋob/.
Kesepadanan fonem yang kesebelas, adalah fonem /t/ pada posisi awal dalam bahasa Maba
muncul sebagai /n/ dalam bahasa Sawai, yaitu pada pasangan bentuk yang menyatakan makna
‘dengar’ dan ‘tarik’, masing-masing dalam Mb: /tloŋo/ dan /tatal/, sedangkan dalam Sw: /nloŋe/ dan
/natel/. Kedua belas, fonem /n/ pada posisi awal dalam bahasa Maba muncul sebagai /t/ dalam bahasa
Sawai, yaitu pada pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘terbang’ dan ‘muntah’, masing-masing
dalam Mb: /nopo/ dan /neweʔ/, sedangkan dalam Sw: /topeʔ/ dan /teweʔ/. Ketiga belas, fonem /y/
pada posisi awal dalam bahasa Maba muncul sebagai /ɲ/ dalam bahasa Sawai, yaitu pada pasangan
bentuk yang menyatakan makna ‘kecil’, dalam Mb: /myake/, sedangkan dalam Sw: /mɲaki/. Keempat
belas, fonem /ø/ pada posisi awal dalam bahasa Maba muncul sebagai /t/ dalam bahasa Sawai, yaitu
pada pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘hitung’, dalam Mb: /eteŋ/, sedangkan dalam Sw:
/teten/. Kelima belas, dalam bahasa Maba muncul metatesis /n-o/ sedangkan dalam bahasa Sawai
muncul metatesis /e-n/ setelah Mb: /o/ muncul sebagai Sw: /e/, yaitu pada pasangan bentuk yang
menyatakan makna ‘cium’, dalam Mb: /fotnoʔ/, sedangkan dalam Sw: /foten/. Jika bentuk purbanya
*fotnoʔ > *fotno (metatesis) > *foton (disimilasi) > /foten/, sebaliknya jika bentuk purbanya *foten
(asimilasi) > *foton > *fotno > /fotnoʔ/. Keenam belas, dalam bahasa Maba muncul metatesis /ŋ-u/
sedangkan dalam bahasa Sawai muncul metatesis /e-n/ setelah Mb: /o/ dan /ŋ/ masing-masing muncul
dalam Sw: /e/ dan /n/, yaitu pada pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘nama’, dalam Mb:
/ŋosŋur/, sedangkan dalam Sw: /ŋosen/. Jika bentuk purbanya *ŋosŋur > *ŋosŋu > *ŋosnu > *ŋosne
(metatesis) > Sw: /ŋosen/, atau sebaliknya jka bentuk purbanya *ŋosen > *ŋosun > *ŋosuŋ > *ŋosŋu >
Mb: /ŋosŋur/. Ketujuh belas, fonem /i/ pada silabe penultima dalam bahasa Maba muncul /u/ dalam
bahasa Sawai, yaitu pada pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘satu’, dalam Mb: /piso/,
sedangkan dalam Sw: /puso/. Kedelapan belas, dalam bahasa Maba muncul proses asimilasi /i-i/
sedangkan dalam bahasa Sawai muncul proses disimilasi /i-u/, yaitu pada pasangan bentuk yang
menyatakan makna ‘timun’, dalam Mb: /tinim/, sedangkan dalam Sw: /katimun/. Kesembilan belas,
fonem /t/ pada posisi awal dalam bahasa Maba muncul sebagai /p/ dalam bahasa Sawai, yaitu pada
pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘siapa’, dalam Mb: /tai/, sedangkan dalam Sw: /pai/. Kedua
puluh, muncul deretan vokal /ai/ pada posisi tengah dalam bahasa Maba sedangkan dalam bahasa
Sawai muncul sebagai vokal tunggal /a/, yaitu pada pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘takut’,
dalam Mb: /mtait/, sedangkan dalam Sw: /mtat/.
Sebagai dua bahasa berbeda dari satu kelompok yang sama, antara bahasa Maba dan bahasa
Sawai memiliki perbedaan secara leksikal. Berdasarkan sampel 200 kosakata dasar, perbedaan
tersebut digambarkan dalam data berikut.
Gloss

Maba

Sawai

abu

/kifɔu/

/geyap/

anjing

/fun/

/yaɔ/
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api

/yap/

/lutǝn/

ayam

/kikilɛ/

/manɛ/

baru

/pewo/

/nobbɛn/

batu

/kipat/

/lɔi/

belah

/pɔu/

/pakɛt/

belok

/njɛlpulmay/

/mway/

berat

/mpɔt/

/metew/

berenang

/kiɔs/

/tewowɛ/

beri

/tɛnɛʔ/

buka

/cupɔt/

/sɔlʔo/

bunga

/buŋa/

/saɛʔ/

busuk

/nɛʔ/

/papulɛʔ/

danau

/talaga/

/walɛk/

datang

/lɔfɔʔ/

dekat

/las/

di dalam

/ipɔmil/

di mana

/ŋɔpua/

berdiri

/tɛbɛn/

gigit

/nigel/

/kik/

gunung

/lɔlɔs/

/mɛlɛt/

hari

/wol/

/ŋɛŋan/

/mdo/

/wɔm/
/rakɛn/
/ɛntɛmin/
/pusɔulo/
/twɔsɔl/

Selain itu, ditemukan pada pasangan bentuk yang menyatakan makna ‘hati’, ‘hidup’, ‘hijau’, ‘hitam’,
‘hujan’, ‘hutan’, ‘ibu’, ‘istri’, ‘itu’, ‘jahat’, ‘jatuh’, ‘kaki’, ‘kalau, jika’, ‘kanan’, ‘kerja’, ‘kotor’,
‘kuku’, ‘kulit’, ‘kuning’, ‘kunyah’, ‘licin’, ‘lutut’, ‘main’, ‘matahari’, ‘merah’, ‘mimpi’, ‘mulut’,
‘naik’, ‘napas’, ‘pada, di’, ‘pasir’, ‘pegang’, ‘pendek’, ‘perut’, ‘pikir’, ‘potong’, ‘rumah’, ‘saya’,
‘sayap’, ‘sempit’, ‘tahun’, ‘tangan’, ‘tebal’, ‘telur’, ‘tembak’, ‘tidak’, ‘tidur’, ‘tua’, ‘tulang’, ‘tumpul’,
dan ‘usus’.

Seperti halnya empat bahasa lainnya, bahasa Sawai memiliki inovasi internal yang
membedakan dengan bahasa lain. Dari 200 kosakata dasar yang dijadikan sampel setidak-tidaknya
terdapat 37 butir leksikal yang berstatus inovasi internal. Adapun inovasi internal bahasa Maba
dipaparkan di bawah ini.
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di dalam

/ɛntɛmin/

di mana

/pusɔulo/

gunung

/mɛlɛt/

hari

/ŋɛŋan/

hijau

/bɛsbis/

hitam

/bablate/

hujan

/fɛlɛ/

ibu

/neke/

jahat

/nlɛ/

jatuh

/mnaf/

kotor

/kekune/

kuku

/jejume/

kuning

/gelpoweʔ/

licin

/ninɛnɛʔ/

lihat

/mnau/

main

/mɔnge/

mimpi

/bǝlisɛʔ/

orang

/fiyat/

pada, di

/pe(ɔu)/

pasir

/sɛsɛʔ/

pegang

/tetanɛʔ/

pikir

/cilɛng/

pasir

/sɛsɛʔ/

pegang

/tǝtanɛʔ/

perut

/sǝnur/

potong

/tǝwɛtɛs/

sayap

/naɛk/

tangan

/pawɔ/

tebal

/bɔtbit/

telur

/bɔn/

tua

/legaɛʔ/

tulang

/tɛlɛi/

tumpul

/mpɛtputɛʔ/

usus

/tutɛ/
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D.

SIMPULAN
Bahasa-bahasa modern sekarang meskipun diturunkan dari satu nenek moyang yang sama

sehingga dimungkinkan terdapat kesamaan yang tercermin dalam bentuk berkerabat, dimungkinkan
terjadi perbedaan. Munculnya, perbedaan berupa perubahan tersebut terjadi tidak hanya karena
tumbuh dan berkembangan dalam konteks geografi yang berbeda tetapi karena bahasa yang bersifat
unik khas. Hal ini juga terjadi dalam bahasa Sawai, yaitu ditemukannnya kekhasan yang membedakan
dengan lima bahasa lain yang sesubkelompok dengannya termasuk dengan bahasa Maba yang lebih
erat hubungannya. Perbedaan tersebut secara linguistik historis berupa 21 perubahan bunyi secara
teratur, 20 perubahan bunyi tidak teratur, dan 37 butir inovasi leksikon yang membedakan dengan
lima bahasa Halmahera Selatan lainnya.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kekhasan wacana meme berbahasa Jawa di akun instagram
dagelan_jowo dalam menggunakan gaya bahasa sindiran sebagai kritik sosial, (2) mendeskripsikan kekhasan
wacana meme berbahasa Jawa di akun instagram dagelan_jowo dalam menggunakan diksi dalam gaya bahasa
sindiran sebagai kritik sosial, dan 3) mendeskripsikan kekhasan maksud implikatur dalam gaya bahasa sindiran
sebagai kritik sosial dalam wacana meme berbahasa Jawa di akun instagram dagelan_jowo. Sumber data dalam
penelitian ini adalah wacana meme yang terdapat pada akun instagram dagelan_jowo, sedangkan datanya
adalah tuturan yang di dalamnya terdapat gaya bahasa sindiran dalam wacana meme berbahasa Jawa di akun
instagram dagelan_jowo. Teknik sampling menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data
menggunakan metode simak dan catat. Analisis data menggunakan metode kontekstual. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa sindiran halus sebagai gaya bahasa sindiran yang paling banyak muncul. Selain itu,
terdapat pula gaya bahasa sindiran ironi, sinisme, sarkasme, satire, dan inuendo. Diksi yang menjadi kekhasan
dalam data adalah diksi berupa kata populer. Lebih lanjut, terdapat diksi berupa kata konotatif, kata abstrak, kata
konkret, kata khusus, kata slang, kata asing, kata serapan, dialek Banyuwangi, dan kata bahasa Indonesia.
Implikatur yang muncul dalam setiap meme adalah lebih dari dua implikatur berdasarkan pada latar belakang
sosial.
Kata Kunci: meme, gaya bahasa sindiran, diksi, implikatur

ABSTRACT
The objectives of the research are to: (1) describe the distinctiveness of the Javanese meme discourse in
dagelan_jowo instagram account of using the language style of satire as social criticism, (2) describe the
distinctiveness of the Javanese meme discourse in dagelan_jowo instagram account of using diction in the
language style of satire as social criticism, and (3) describe the distinctiveness of the meaning of implicature in
the language style of satire as social criticism in the Javanese meme discourse on dagelan_jowo instagram
account. The source data was meme discourse that was in dagelan_jowo instagram account, and the data were
speechs that contain the language style of satire on Javanese meme discourse in dagelan_jowo instagram
account. This sampling technique is a purposive sampling technique. The data were collected by using simak
and catat methods. Then, the data were analyzed by using contextual method. The results of this research show
that sindiran halus as the dominant language style of satire. Besides, the language styles of satire were irony,
cynicism, sarcasm, satire, and innuendo. The distinctive diction that was used in the data were popular words.
Furthermore, other dictions were connotation words, abstract words, concrete words, specific words, slang
words, foreign words, loan words, Banyuwanginese dialect, and Indonesian dictions. The implicatures that
appeared in each meme were more than two implicatures which were based on social background.
Keywords: meme, the language style of satire, diction, implicature.

A.

PENDAHULUAN
Menyindir adalah mengkritik (mencela, mengejek, dsb) seseorang secara tidak langsung atau

tidak terus terang (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996:944). Dalam menyindir, seseorang
memiliki cara masing-masing yang diwujudkan dalam bentuk gaya bahasa sindiran. Gaya bahasa
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sindiran ialah gaya bahasa yang mengandung makna sindiran (kritikan, celakan, atau pun ejekan)
secara tidak langsung atau tidak terus terang. Penelitian tentang gaya bahasa sindiran ini
menggunakan pendekatan stilistika pragmatik.
Gaya (style) dan ilmu gaya (stylistic) digunakan secara luas, meliputi seluruh aspek kehidupan
manusia, bagaimana segala sesuatu dilakukan, dinyatakan, dan diungkapkan (Ratna, 2009:376).
Apapun yang berhubungan dengan manusia atau apapun yang dilakukan manusia pasti memiliki gaya
(style). Di sini, karena bidang linguistik memiliki objek kajian bahasa, maka stilistika dapat diartikan
sebagai ilmu mengenai gaya dalam bahasa atau gaya bahasa, sedangkan pragmatik adalah; 1) syaratsyarat yang mengakibatkan serasi tidaknya bahasa pemakaian bahasa dalam komunikasi; 2) aspekaspek pemakaian bahasa atau konteks luar bahasa yang memberikan sumbangan kepada makna ujaran
(Kridalaksana, 2008: 198).
Menurut Ratna (2009:13), bahwa stilistika sebagai ilmu pengetahuan mengenai gaya bahasa,
maka sumber penelitiannya adalah semua jenis komunikasi yang menggunakan bahasa, baik lisan
maupun tulisan. Stilistika pragmatik memiliki objek kajian baik wacana sastra maupun non-sastra.
Dalam penelitian ini memilih objek penelitian wacana non-sastra yaitu meme. Hal tersebut
dikarenakan pengkajian stilistika dengan objek kajian wacana sastra sudah sering dilakukan,
sedangkan pengkajian stilistika dengan objek kajian wacana non-sastra baru dilakukan oleh beberapa
peneliti.
Meme merupakan sebuah karya yang menggambarkan fenomena-fenomena sekitar yang
sedang hangat diperbincangkan, bahkan bisa juga berupa ekspresi jiwa pembuatnya. Unsur dalam
meme yang lengkap terdiri dari verbal dan visual, keduanya saling mendukung. Verbal/tulisan meme
biasanya terdiri dari monolog dan dialog, sedangkan visual meme berupa gambar, foto, dan karakter.
Tulisan dalam meme pada awalnya hanya sekedar bentuk ekspresi, kemudian ada beberapa penelitian
terdahulu yang menunjukkan bahwa tulisan tersebut tidak hanya sekedar bentuk ekspresi, melainkan
juga memberi informasi dan memiliki fungsi. Salah satu fungsi tersebut adalah sebagai kritik sosial.
Selain itu, menurut Wijayanti (2015: 203) menyatakan bahwa tuturan yang terdapat dalam meme
ternyata mengandung maksud berupa pesan. Menurut Pusanti dan Haryanto (2015:8), meme tidak
hanya mengandung humor tetapi juga sentilan, kritik serta ungkapan akan gagasan-gagasan mengenai
fenomena terkini yang sedang hangat.
Persebaran meme sekarang ini sangat pesat yaitu melalui media sosial. Media sosial sebagai
sebuah media bersosial tanpa harus bertatap muka, melainkan dengan alat yaitu komputer atau
smartphone yang dibantu dengan jaringan internet dan aplikasi. Menurut Purbo dalam Prihatna (2005:
7), internet dengan berbagai aplikasi, seperti web, VoIP, dan e-mail pada dasarnya merupakan media
yang digunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi.
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Media sosial sangat beragam jenisnya, seperti facebook, whatsapp, bbm (blackberry
messanger), instagram, line, path, dan twitter. Mereka ada di smartphone dan PC/komputer jika
aplikasinya diunduh dengan bantuan jaringan internet. Agar bisa bersosial melalui media sosial atau
tanpa harus bertatap muka, maka harus memiliki akun terlebih dahulu dengan mendaftarkan diri.
Dalam proses mendaftarkan diri, dibutuhkan data pribadi seperti nama dan alamat email. Hampir
semua orang yang memiliki smartphone, memiliki media sosial bahkan mereka tidak hanya memiliki
satu media sosial. Hal demikian yang membuat persebaran meme melalui media sosial sangat cepat,
banyak, dan meluas atau sering disebut viral. Pada akhirnya, meme menjadi tren masa kini bagi
kalangan remaja dan dewasa.
Meme bisa disajikan dengan menggunakan berbagai bahasa, baik bahasa nasional (bahasa
Indonesia), bahasa internasional (seperti bahasa Inggris), bahkan bahasa lokal (seperti bahasa Jawa).
Meme yang dipilih adalah meme berbahasa Jawa. Hal tersebut dikarenakan frekuensi kemunculan
meme berbahasa Jawa cukup banyak di media sosial. Hal itu disebabkan pula penutur bahasa Jawa
yang cakupannya luas yaitu 84,3 juta penutur/ urutan ke-11 di dunia (Wini, 2012) sehingga potensi
mereka untuk membuat meme berbahasa Jawa itu sangat besar. Ada akun-akun instagram yang
memang dikhususkan untuk mengupload meme-meme berbahasa Jawa seperti dagelan_jowo,
dagelanjowo,

guyonanjowo,

lawak_jowo,

ketoprak_jowo,

dagelan.jowo,

jowobaperann,

geguyonan_jowo, tumblrjowo12, tumblrsuroboyoan_, dagelanjowo_campur, dan leluconjowo. Selain
itu, peneliti sendiri juga merupakan penutur aktif bahasa Jawa, sehingga peneliti lebih mudah untuk
memahami arti bahasa/ makna meme.
Lokasi meme yang dipilih yaitu pada akun instagram. Hal ini dikarenakan instagram adalah
sebuah aplikasi berbagi foto, sedangkan meme merupakan wujud karya berupa gambar/foto (visual)
yang diberi tulisan (verbal) atau sebaliknya. Nama akun instagram yang dipilih adalah dagelan_jowo.
Hal ini dikarenakan akun tersebut sebagian besar terdapat unggahan meme berbahasa Jawa dan
meme-meme tersebut mengandung aspek-aspek yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Selain itu,
jumlah follower (pengikut) yang lebih banyak (yaitu sekitar 336.000 follower) dibanding dengan akun
instagram lain yang juga mengunggah meme berbahasa Jawa. Jumlah pengikut akun instagram
dagelan_jowo ini semakin hari semakin bertambah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan
kekhasan wacana meme berbahasa Jawa di akun instagram dagelan_jowo dalam menggunakan gaya
bahasa sindiran sebagai kritik sosial, diksi, dan implikatur.

B.

KAJIAN TEORI DAN METODE
Stilistika termasuk bidang terapan atau bidang penelitian bahasa yang bahannya maupun

pendekatannya menggunakan dan dipergunakan oleh ilmu lain (Kridalaksana, 2008:12). Menurut
Black (2016: 1-2) stilistika sekarang menjadi semakin tertarik untuk menggunakan pragmatika dan
pemahaman-pemahaman yang dapat dihasilkan pragmatika. Pragmatika adalah kajian terhadap bahasa
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dalam penggunaannya (dengan memperhitungkan unsur-unsur yang tidak dicakup oleh tata bahasa
dan semantik). Pragmatik dalam penganalisannya selalu melibatkan konteks yang ada. Dengan
demikian bentuk stilistika pragmatik adalah bentuk stilistika (gaya bahasa) yang melibatkan konteks
untuk memahami makna gaya bahasa tersebut.
Gaya bahasa sindiran adalah gaya bahasa dengan maksud menyindir. Menyindir adalah
mengkritik (mencela, mengejek) seseorang secara tidak langsung atau tidak terus terang. Dari uraian
para ahli, antara lain Tarigan (1985:17) dan Keraf (2000, 115-145) tentang gaya bahasa, peneliti
menemukan enam gaya bahasa mengkritik dengan cara menyindir, kemudian peneliti memakai istilah
gaya bahasa sindiran untuk mencakupi enam gaya bahasa tersebut. Enam gaya bahasa sindiran
tersebut antara lain ironi, sinisme, sarkasme, antifrasis, satire, dan inuendo.
Ironi mengungkapkan gaya bahasa dengan sindiran berupa kata-kata yang berlawanan dan
bersifat halus. Hadi (2008: 2) berpendapat bahwa ironi adalah gaya bahasa yang berupa sindiran halus
berupa pernyataan yang maknanya bertentangan dengan makna sebenarnya, sedangkan menurut Keraf
(2000: 143), ironi adalah suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan makna atau maksud
berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya.
Keraf (2000: 143) berpendapat bahwa sinisme adalah gaya bahasa sebagai suatu sindiran yang
berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati. Sinisme
adalah gaya bahasa yang bertujuan menyindir sesuatu secara lebih kasar dibandingkan dengan gaya
bahasa ironi.
Sarkasme adalah suatu acuan yang lebih kasar dari ironi yang mengandung kepahitan dan
celaan yang getir (Keraf, 2000: 143). Jadi yang dimaksud dengan sarkasme adalah gaya bahasa
sindiran dengan menggunakan kata-kata yang kasar dan keras (paling kasar) dibandingkan dengan
ironi dan sinisme.
Keraf (2000: 144-145) menjelaskan bahwa antifrasis adalah semacam ironi yang berwujud
penggunaan sebuah kata dengan makna kebalikannya, yang bisa saja dianggap ironi sendiri, atau katakata yang dipakai untuk menangkal kejahatan dan roh jahat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa
antifrasis adalah gaya bahasa dengan kata-kata yang bermakna kebalikannya dengan tujuan
menyindir.
Satire adalah gaya bahasa yang berbentuk ungkapan dengan maksud menertawakan atau
menolak sesuatu. Satire mengandung kritik tentang kelemahan manusia, sedangkan nnuendo adalah
semacam sindiran dengan mengecilkan kenyataan yang sebenarnya (Keraf, 2000: 144).
Jenis diksi menurut Keraf (2000: 89-108) adalah kata konotatif, kata khusus, kata abstrak, kata
ilmiah, kata populer, jargon, dan slang. Selain itu, di dalam data juga ditemukan kata konkret, kata
asing, kata serapan, kosakata bahasa Indonesia, dan dialek Banyuwangi. Kata konotatif adalah makna
kias atau makna bukan sebenarnya. Kata konotatif dibedakan berdasarkan maknanya, yaitu apakah
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ada makna tambahan atau nilai rasa yang ada pada sebuah kata, misalnya: kampung halaman ‘daerah
kelahiran’ (data JUL/1). Kata khusus adalah kata yang mempunyai cakupan secara khusus, misalnya:
pitik ‘ayam’ (data JUL/2). Kata abstrak adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep,
misalnya: luput ‘tidak tepat sasaran/ tidak sesuai’ (data JUL/6). Kata populer adalah kata yang dipakai
oleh semua lapisan masyarakat, misalnya: maido ‘menyepelekan’ (data DES/80). Jargon adalah katakata teknis pada bidang ilmu tertentu, misalnya: UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa). Kata slang adalah
kata-kata non-standar dan informal, misalnya: alay ‘orang yang berlebihan/tidak sewajarnya’ (data
OKT/55). Kata konkret adalah kata yang mempunyai referen yang dapat dilihat oleh panca indera
secara langsung, misalnya: wedhak ‘bedak’ (data SEP/43). Kata asing adalah kata yang berasal dari
bahasa asing, misalnya: update ‘terkini’ (data OKT/57). Kata serapan adalah kata dari bahasa asing
atau bahasa Indonesia yang sudah diserap ke dalam bahasa Jawa, misalnya: kampanye ‘kampanye’
(data SEP/30). Di dalam data juga terdapat diksi berupa kosakata Bahasa Indonesia, misalnya: Anda
(data SEP/33) dan dialek Banyuwangi, misalnya: rika ‘kamu’ (data JUL/8).
Implikatur sangat tergantung pada situasi dimana ia muncul, dan harus ditafsirkan dengan
memperhitungkan konteksnya. Implikatur terbentuk dari kombinasi antara bahasa dengan situasi
(Black: 2016: 54). Menurut Huang (2007, 13-14), konteks terdiri dari konteks fisik, konteks
linguistik, dan konteks pengetahuan umum. Konteks fisik yaitu lokasi ruang-waktu dari tuturan.
Konteks linguistik yaitu menunjuk pada tuturan ada di sekitarnya dalam wacana yang sama,
sedangkan konteks pengetahuan umum meliputi sejumlah asumsi latar belakang yang dimiliki
bersama antara penutur dan mitra tutur.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data berasal dari wacana
meme berbahasa Jawa di akun instagram dagelan_jowo, sedangkan datanya adalah semua tuturan
yang di dalamnya terdapat gaya bahasa sindiran dalam wacana meme berbahasa Jawa di akun
instagram dagelan_jowo yang diambil dalam rentang waktu 6 bulan. Penentuan sampel dalam
penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel sesuai dengan
kebutuhan penelitian. Dengan menggunakan teknik tersebut, maka beberapa kriteria berdasarkan pada
tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) meme yang memiliki data verbal saja, maupun data verbal dan
visual (agar data bervariatif); 2) berbahasa Jawa; 3) mengandung sindiran/kritik sosial. Metode
pengumpulan data dengan menggunakan metode simak dan teknik catat. Dalam pengumpulan data
pada penelitian ini, peneliti melakukan penyimakan terhadap data yang berupa tuturan yang terdapat
dalam meme berbahasa Jawa di akun instagram dagelan_jowo. Setelah itu, peneliti mencatat yang
termasuk data dalam penelitian dan memberi kode data (bulan diuploadnya data dan nomer data).
Metode analisis data dengan menggunakan metode analisis kontekstual. Metode analisis kontekstual
ini digunakan untuk mengetahui implikatur-implikatur yang muncul dalam wacana meme berbahasa
Jawa di akun instagram dagelan_jowo. Tahap selanjutnya adalah mengklasifikasikan dan
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mengelompokkan data yang memiliki kesamaan sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah data yang
sama terkumpul, kemudian melakukan analisis gaya bahasa sindiran dan analisis diksi.

C.

PEMBAHASAN

1. Gaya Bahasa Sindiran dalam Wacana Meme Berbahasa Jawa di Akun Instagram
dagelan_jowo
Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya bahasa adalah cara seseorang (dalam hal ini
adalah si pembuat meme) untuk menyampaikan maksud (meme) dengan cara atau gaya tertentu,
yang mana cara atau gaya tersebut menggunakan bahasa sebagai sarananya. Pembuat meme
sengaja menggunakan gaya bahasa tertentu untuk memberikan efek-efek tertentu kepada pembaca
meme. Hal ini sesuai dengan pendapat para ahli antara lain: Kridalaksana (2008: 70) dan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1996:297) yang menyatakan bahwa gaya bahasa adalah
pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu. Dalam hal ini sesuai pula dengan
pendapat Tarigan (1985: 5) yang menyatakan bahwa gaya bahasa adalah bentuk retorik yaitu
penggunaan kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi
penyimak atau pembaca.
Menurut Kasnadi dan Sutejo (2010:46), gaya bahasa merupakan sarana strategis yang
banyak dipilih pengarang untuk mengungkapkan pengalaman kejiwaannya. Jika dikaitkan dengan
obyek meme yakni pembuat meme tersebut mengungkapkan pengalaman kejiwaannya dan
kemudian membuat meme sebagai sarana ekspresinya. Hal ini sesuai juga dengan pendapat Keraf
(2000:23-113) yang menyatakan bahwa gaya bahasa sebagai bagian dari diksi bertalian dengan
ungkapan-ungkapan yang individual atau karakteristik, atau yang memiliki nilai artistik yang
tinggi. Gaya bahasa (style) dapat dibatasi sebagai cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa
secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis (pemakai bahasa).
Dalam penelitian ini, karya meme berupa tulisan saja dan tulisan yang didukung oleh
gambar. Jika dikaitkan dengan teori gaya bahasa, bahwasannya analisis gaya bahasa dapat
digunakan dalam segala ragam bahasa baik ragam lisan, tulis, nonsastra, dan ragam sastra, karena
gaya bahasa adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu, oleh orang tertentu, dan
untuk maksud tertentu (Sudjiman, 1998:13).
Menurut Keraf (2000, 115-145) jenis-jenis gaya bahasa antara lain dari segi nonbahasa dan
bahasa. Dari segi bahasa berdasarkan pilihan kata, nada, struktur kalimat, dan langsung tidaknya
makna (gaya bahasa retoris dan gaya bahasa kiasan). Ada beberapa gaya bahasa dengan maksud
sindiran yaitu ironi, sinisme, sarkasme, satire, inuendo, dan antifrasis. Keenam gaya bahasa
tersebut masuk pada teori gaya bahasa kiasan, sedangkan Tarigan (1985) membagi gaya bahasa
menjadi gaya bahasa perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Ada beberapa gaya
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bahasa dengan maksud sindiran yaitu ironi, satire, inuendo, antifrasis, sinisme, dan sarkasme.
Keenam gaya bahasa tersebut masuk dalam teori gaya bahasa pertentangan.
Dalam penelitian ini ditemukan lima macam gaya bahasa sindiran yang secara teori sudah
dipaparkan oleh Keraf (2000) dan Tarigan (1985), namun dalam penelitian ini juga menemukan
satu gaya bahasa yang secara teori belum pernah dipaparkan oleh kedua ahli tersebut dalam
bukunya. Satu gaya bahasa tersebut yakni gaya bahasa sindiran halus. Dalam penelitian ini
ditemukan gaya bahasa sindiran halus paling dominan muncul yaitu 52 data atau 65%. Hal ini
menunjukkan bahwa meme berbahasa Jawa di akun instagram dagelan_jowo menggunakan gaya
bahasa yang halus yaitu dengan menggunakan kata-kata yang halus dalam menyindir fenomenafenomena saat ini. Hal ini bisa dikatakan bahwa gaya bahasa sindiran halus merupakan gaya
bahasa sindiran khas dalam meme berbahasa Jawa di akun instagram dagelan_jowo. Berikut ini
contoh analisis gaya bahasa halus.
Data JUL/1
Data asli
Data EBJYD
Terjemahan BI
Konteks gambar

: Ciee… seng lagi mudik. Ciee… seng arep ketemu mantan ning
kampung halaman.
: Cie… sing lagi mudik. Cie… sing arep ketemu mantan ning kampung
halaman.
: Cie… yang lagi mudik. Cie… yang mau ketemu mantan di kampung
halaman.
: emoticon/gambar ekspresi tertawa sampai keluar air mata.

Data meme tersebut merupakan data meme yang lengkap, artinya di dalamnya ada unsur
verbal dan unsur visual. Unsur verbal tersebut merupakan unsur utama, sedangkan unsur visual
merupakan unsur pendukung. Dari segi verbal, meme tersebut mengandung sindiran terhadap
fenomena saat itu. Data tersebut diupload pada tanggal 1 Juli 2016 yaitu ketika menjelang Idul
Fitri (6 Juli 2016). Mudik adalah kegiatan tahunan yang dilakukan oleh para perantau ketika
menjelang Idul Fitri. Ketika mudik atau pulang ke kampung halaman, identik bertemu dengan
orang tua, saudara, sahabat lama, teman lama, bahkan mantan kekasih. Di hari yang dianggap suci
bagi umat Islam tersebut, biasanya mereka mengadakan halal-bihalal sebagai bentuk silahturahmi
dan saling memaafkan karena selama setahun banyak melakukan kesalahan.
Dari segi visual, yakni terdapat emoticon tertawa sampai keluar air mata. Hal tersebut
menunjukkan ekspresi yang sangat bahagia karena dengan mudik, bisa bertemu dengan keluarga
dan sanak saudara, bahkan mantan kekasih. Gaya bahasa sindiran yang digunakan adalah berupa
sindiran halus. Hal ini terbukti pada penggunaan kata-kata yang cenderung halus.
Menurut Keraf (2000: 143), ironi adalah suatu acuan yang ingin mengatakan sesuatu dengan
makna atau maksud berlainan dari apa yang terkandung dalam rangkaian kata-katanya. Gaya
bahasa ironi hanya sedikit muncul dalam meme di akun instagram dagelan_jowo, yakni hanya 3
data atau 3,75%. Hal ini menunjukkan bahwa creator meme tidak ingin pembacanya mengalami
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kesulitan dalam memahami maksud atau makna memenya, maka intensitas gaya bahasa ironi
cenderung sedikit digunakan.
Keraf (2000: 143) berpendapat bahwa sinisme adalah gaya bahasa sebagai suatu sindiran
yang berbentuk kesangsian yang mengandung ejekan terhadap keikhlasan dan ketulusan hati.
Sinisme adalah gaya bahasa yang bertujuan menyindir sesuatu secara lebih kasar dibandingkan
dengan gaya bahasa ironi.Terdapat cukup banyak gaya bahasa sinisme yaitu 15 data atau 18,75%.
Hal demikian menunjukkan bahwa selain menggunakan sindira halus dengan kata-kata yang halus,
dalam data juga menggunakan kata-kata yang sedikit kasar meskipun jumlahnya tidak dominan.
Selain itu, menandakan pula bahwa pembuat meme tidak ingin terlalu menampakkan kata-kata
yang agak kasar karena ingin menjaga hubungan dengan pembaca dan tidak ingin menyakiti hati
para pembaca meme.
Sarkasme adalah suatu acuan yang lebih kasar dari ironi yang mengandung kepahitan dan
celaan yang getir (Keraf, 2000: 143). Gaya bahasa sindiran sarkasme muncul hanya sedikit yaitu 7
data atau 8,75%. Hal ini menunjukkan bahwa creator meme tidak ingin menyakiti hati atau
menyinggung pembacanya terlalu sering sehingga meme yang berbahasa kasar cenderung sedikit
muncul.
Menurut Keraf (2000: 144), satire adalah gaya bahasa yang berbentuk ungkapan dengan
maksud menertawakan atau menolak sesuatu. Satire mengandung kritik tentang kelemahan
manusia. Dalam pengambilan data dalam periode Juli-Desember 2016, hanya ditemukan 2 data
atau 2,50%. Hal demikian menandakan bahwa meme berbahasa Jawa di akun instagram
dagelan_jowo tidak banyak menertawakan dalam menyindir fenomena saat ini.
Innuendo adalah semacam sindiran dengan mengecilkan kenyataan yang sebenarnya (Keraf,
2000: 144). Gaya bahasa sindiran inuendo hanya ditemukan 1 data atau 1,25%. Hal demikian
menunjukkan bahwa meme berbahasa Jawa di akun instagram dagelan_jowo jarang menggunakan
sindiran dengan mengecilkan suatu kenyataan karena kenyataan yang diungkap melalui meme
tersebut adalah kenyataan yang apa adanya, seutuhnya, dan tidak cenderung dikecil-kecilkan.

2. Diksi dalam Gaya Bahasa Sindiran Wacana Meme Berbahasa Jawa di Akun Instagram
dagelan_jowo
Dalam penelitian ini, ditemukan diksi yang merupakan sarana para pembuat meme dalam
menyampaikan ekspresi jiwa dan menyampaikan maksud meme dengan menggunakan pilihanpilihan kata yang tepat. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Keraf (2000:24) bahwa diksi/pilihan
kata adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin
disampaikan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai (cocok) dengan situasi dan
nilai rasa yang dimiliki kelompok masyarakat pendengar. Pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya
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dimungkinkan oleh penguasaan sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa itu.
Jenis diksi menurut Keraf (2000: 89-108) yakni kata konotatif, kata khusus, kata abstrak, kata
ilmiah, kata populer, jargon, dan slang.
Dalam penelitian ini, ditemukan diksi-diksi yang sesuai dengan teori jenis diksi menurut
Keraf (2000) yakni kata konotatif, kata khusus, kata abstrak, kata populer, dan slang, namun di
dalam data tidak ditemukan kata ilmiah dan jargon. Selain itu, juga muncul diksi berupa kata
konkret, kata asing, kata serapan, kosakata bahasa Indonesia, dan dialek Banyuwangi.
Kata konotatif adalah makna kias atau makna bukan sebenarnya. Kata konotatif dibedakan
berdasarkan maknanya, yaitu makna tambahan atau nilai rasa yang ada pada sebuah kata. Dalam
data hanya sedikit muncul yaitu 5 kata konotatif atau hanya 1,03%. Hal demikian menunjukkan
bahwa pembuat meme tidak menginginkan pembaca kesulitan dalam memahami maksud meme.
Melihat kondisi pembaca meme yang kebanyakan membaca meme secara sekilas.
Kata khusus adalah kata yang mempunyai cakupan secara khusus. Di dalam pengambilan
data periode Juli-Desember 2016 di akun instagram dagelan_jowo, hanya ditemukan 5 kata
khusus atau 1,03%. Dengan demikian, menunjukkan bahwa maksud dalam meme bisa dipahami
pembaca meme, namun penggunaan kata-katanya kurang detail atau informasi yang ingin
disampaikan creator meme kurang detail karena hanya sedikit menggunakan kata khusus.
Kata abstrak adalah kata yang mempunyai referen berupa konsep. Kata abstrak hanya
muncul 3 kata abstrak atau 0,62% dalam meme berbahasa Jawa di Akun Instagram dagelan_jowo
dalam periode pengambilan data Juli-Desember 2016. Dengan munculnya yang cenderung sedikit,
merupakan sarana creator agar pembaca meme mudah memahami memenya.
Kata konkret adalah kata yang mempunyai referen yang dapat dilihat oleh panca indera
secara langsung. Di dalam data terdapat 73 kata konkret atau 15,08%. Dari kemunculan yang
cukup banyak jika dibandingkan dengan kata abstrak, menunjukkan bahwa karya meme ditujukan
untuk semua kalangan. Untuk memahami kata abstrak, harus memiliki latar belakang pengetahuan
yang cukup tinggi, sedangkan kata konkret bisa dipahami dengan mudah oleh semua orang tanpa
pengetahuan yang tinggi, meskipun ada beberapa kata konkret yang kurang dimengerti oleh
masyarakat, misalnya hal-hal yang baru dalam istilah teknologi seperti kalkulator.
Kata populer adalah kata yang dipakai oleh semua lapisan masyarakat Kata populer
dominan muncul dalam data yakni 225 kata populer atau 46,49%. Hal ini terjadi karena karya
meme merupakan karya yang kontemporer dan sangat dekat dengan masyarakat pengguna media
sosial. Berikut ini contoh analisis penggunaan diksi berupa kata populer.
Data JUL/9
Data asli
Terjemahan BI

: lebarane wis bar, kari nyaur utang. Haha….
: lebarannya sudah selesai, tinggal mengembalikan hutang. Haha….
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Dalam data JUL/9 terdapat kata populer yaitu kata utang ‘hutang’. Kata tersebut sering
digunakan dalam percakapan sehari-hari sehingga memudahkan pembaca meme memahami
maksud meme. Meme yang hanya mengandung unsur verbal itu mengandung sindiran terhadap
orang yang biasanya berhutang untuk kebutuhan keluarga ketika lebaran. Fenomena ini sering
terjadi di Indonesia karena budaya Indonesia ketika lebaran yaitu dengan pulang kampung untuk
bertemu dengan sanak saudara dan itu membutuhkan pendanaan yang banyak, akhirnya mereka
mau tidak mau harus berhutang agar mampu memenuhi kebutuhan dan mampu bertemu dengan
sanak saudara. Selain itu, ketika lebaran biasanya sanak saudara berkumpul, dan untuk menjaga
gengsi akhirnya berhutang. Terlihat juga pada analisis di bawah ini.
Kata slang adalah kata-kata non-standar dan informal. Kata slang hanya sedikit yang
ditemukan dalam data yakni 6 kata slang atau 1,24%. Hal ini menunjukkan bahwa meme hanya
sedikit menampilkan kata-kata yang non-standar dengan tujuan agar para pembaca meme lebih
mudah memahami maksud meme karena kata slang terkadang sulit dipahami pembaca meme yang
memiliki latar belakang berbeda-beda. Kata slang sering dipakai oleh anak-anak remaja dalam
kehidupan sehari-hari. Mereka lebih nyaman memakai kata tersebut karena mereka beranggapan
akan lebih gaul jika menggunakan kata-kata slang tersebut dibandingkan dengan kata-kata formal.
Kata asing adalah kata yang berasal dari bahasa asing. Kata asing cukup banyak ditemukan
dalam data, yakni 17 kata asing atau 3,51%. Hal ini menunjukkan bahwa meme juga menggunakan
bahasa campuran yaitu menyisipkan kata asing.
Kata serapan adalah kata dari bahasa asing atau bahasa Indonesia yang sudah diserap ke
dalam bahasa Jawa Ditemukan cukup banyak kata serapan dalam data, yakni sebesar 42 kata
serapan atau 8,68%. Hal itu menunjukkan bahwa meme tidak hanya menggunakan kosakata asli
Jawa namun juga kata serapan baik serapan dari bahasa Indonesia maupun dari bahasa Inggris.
Diksi bahasa Indonesia ditemukan cukup banyak dalam data, yakni 107 diksi bahasa
Indonesia atau 22,11%. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat meme terkadang secara tidak sadar
menyisipkan kosakata bahasa Indonesia karena memang sudah terbiasa menggunakan bahasa
campuran (bahasa Jawa-bahasa Indonesia) dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan untuk dialek
Banyuwangi hanya ditemukan satu data atau 0,21%. Hal demikian karena meme dapat dibuat oleh
siapapun, sehingga dialek disesuaikan dengan pembuat.

3. Implikatur dalam Gaya Bahasa Sindiran Wacana Meme Berbahasa Jawa di Akun Instagram
dagelan_jowo
Menurut Black (2016:54), implikatur sangat tergantung pada situasi dimana ia muncul, dan
harus ditafsirkan dengan memperhitungkan konteksnya. Sama halnya dalam penelitian ini, untuk
memahami implikatur sebuah meme, harus memperhatikan konteks meme. Konteks yang

178

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

digunakan dalam penelitian ini adalah teori Yan Huang yang membagi konteks menjadi tiga yakni
konteks fisik, konteks linguistik, dan konteks pengetahuan umum.
Dalam penelitian ini, memaparkan implikatur-implikatur (pesan tersirat) yang muncul
dalam meme. Cara untuk melihat pesan tersirat adalah dengan memperhatikan konteks yang ada.
Selain menggunakan teori implikatur, dalam penelitian ini juga mencoba untuk mengkaitkan
implikatur dengan gaya bahasa.
Berdasarkan hasil analisis pada bab IV, ditemukan implikatur-implikatur yang dominan
muncul yakni berlatar belakang sosial. Hal ini karena meme diangkat dari fenomena-fenomena
sosial. Analisis implikatur ini adalah analisis yang membantu untuk menentukan data dan bukan
data. Meme yang mengandung implikatur dengan maksud menyindir dikategorikan sebagai data
dalam penelitian ini, sedangkan meme yang tidak mengandung implikatur dengan maksud
menyindir, tidak dimasukkan sebagai data dalam penelitian ini.
Data JUL/10
Data asli
Data EBJYD
Terjemahan BI
Konteks gambar

: Pamite golek rokok. Tibakke mblayang karo wadon liyo. Njaluk
disrampang sisih ngendi mas???
: Pamite golek rokok. Tibakke mblayang karo wadon liya. Njaluk
disrampang sisih ngendi mas???
: Pamitnya cari rokok. Ternyata pergi dengan perempuan lain. Minta
disrampang sebelah mana mas?
: Seorang laki-laki yang sedang bermesraan dengan seorang
perempuan dan ada seorang perempuan yang akan memukul dari
belakang kedua orang tersebut.

Meme tersebut adalah meme sindiran yang mengungkapkan modus operandi yang sangat
banyak dilakukan laki-laki di berbagai tempat. Pamit untuk mencari rokok adalah sebuah alasan
dan legitimasi seorang laki-laki untuk keluar rumah. Dalam meme ini menjelaskan bahwa
kesempatan keluar rumah dimanfaatkan sang laki-laki untuk menemui perempuan lain. ‘Njaluk
disrampang sisih ngendi mas?’ merupakan sebuah tindakan akibat dari penyelewengan yang
dilakukan laki-laki sebagai wujud penghakiman dari perempuan tersebut. Implikatur yang muncul
antara lain: a) pesan untuk para laki-laki untuk tidak selingkuh, b) pesan untuk laki-laki agar setia,
c) pesan untuk para laki-laki agar berhenti berselingkuh. Implikatur tersebut berlatar belakang
sosial.
Pendekatan stilistika pragmatik secara konsep merupakan penggabungan antara kedua
konsep tersebut, sehingga ada penggabungan antara unsur-unsur stilistika dan unsur-unsur
pragmatik. Stilistika cenderung pada gaya sedangkan pragmatik cenderung pada maksud tuturan
yang memperhatikan konteks. Konsep tersebut sudah dipakai oleh beberapa peneliti terdahulu
yakni penelitian Leo (1993), yang menghasilkan kesimpulan bahwa stilistika pragmatik berbeda
dengan efek stilistika (elegance, formality, aesthetics, dan lain-lain) dan efek pragmatik
(kesopanan, kefektifan, dan lain-lain). Jadi, tidak konsep secara sendiri-sendiri antara stilistika
maupun pragmatik, melainkan kombinasi keduanya. Sama halnya dengan penelitian ini yakni
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mencoba mengkombinasikan antara gaya bahasa sindiran dan diksi dengan unsur-unsur pragmatik
seperti tindak tutur dan implikatur.
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, maka menghasilkan kesimpulan bahwa
meme mengandung kritik sosial berupa sindiran terhadap khalayak umum atau masyarakat.
Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1996:531-958), kritik adalah kecaman atau
tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya,
sedangkan sosial adalah berkenaan dengan masyarakat.
Menurut Habernas (Saputro, 2011), ciri khas filsafat kritis adalah selalu berkaitan erat
dengan kritik terhadap hubungan-hubungan sosial yang nyata. Isyarat kritis secara khas bersifat
konservatif dan korektif serta memperbaharui dan menyesuaikan fenomena-fenomena khusus
dengan gaya keras dari diskusinya (Eagleton, 2003: 5), maka kritik sosial adalah sebuah tanggapan
terhadap sesuatu hal yang berkenaan dengan masyarakat (baik sikap, tindakan, kebijakan, maupun
hasil karya) yang lebih bersifat korektif dan konservatif. Dengan demikian, meme adalah sebuah
produk yang mengandung kritik sosial karena merupakan sebuah tanggapan dari fenomena yang
terjadi saat itu yang dilakukan oleh masyarakat.
Dalam meme, mengandung kritik sosial baik kritik implisit maupun eksplisit. Hal demikian
sesuai dengan pendapat Eagleton (3003: 33), yang mengungkapkan bahwa jenis kritik sosial
tersebut dilihat secara maknanya ada dua jenis yakni kritikan yang disampaikan secara implisit dan
eksplisit. Kritik implisit biasanya perlu berfikir panjang untuk memahami maknanya, sedangkan
kritikan eksplisit dapat langsung bisa dipahami maknanya secara singkat. Hal demikian sesuai
dengan penelitian milik Widiana (2015) yang menghasilkan kesimpulan bahwa meme dibuat untuk
mengekspresikan kritik sosial.

D.

SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, berikut ini beberapa kesimpulan mengenai gaya bahasa

sindiran dalam wacana meme berbahasa Jawa di akun instagram dagelan_jowo.
1. Dari beberapa data yang dikumpulkan yakni 80 data meme yang mengandung gaya bahasa
sindiran. Gaya bahasa sindiran tersebut antara lain berbentuk gaya bahasa sindiran halus, gaya
bahasa ironi, sinisme, sarkasme, satire, dan inuendo. Dari beberapa gaya bahasa sindiran yang
muncul tersebut gaya bahasa sindiran halus-lah yang paling dominan digunakan. Hal ini
menunjukkan bahwa meme berbahasa Jawa di akun instagram dagelan_jowo menggunakan gaya
bahasa yang halus yaitu dengan menggunakan kata-kata yang halus dalam menyindir fenomenafenomena tersebut.
2. Penggunaan diksi dalam meme berbahasa Jawa di akun instagram dagelan_jowo antara lain
berwujud kata konotatif, kata khusus, kata abstrak, kata konkret, kata populer, kata slang, kata
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asing, kata serapan, kata bahasa Indonesia, dan dialek Banyuwangi. Dari 484 diksi yang
ditemukan, yang dominan digunakan adalah kata populer. Hal ini sesuai dengan meme yang
merupakan karya kekinian atau karya kontemporer sehingga diksi yang banyak digunakan yakni
diksi populer. Diksi populer sangat mudah dipahami oleh khalayak umum. Hal demikian
dikarenakan meme merupakan karya singkat dan tidak terlalu panjang isinya, sehingga diksi
yang digunakan adalah diksi yang efektif yaitu dengan menggunakan diksi kata populer.
3. Implikatur yang muncul dalam setiap meme lebih dari dua implikatur. Implikatur tersebut
digunakan untuk mengetahui maksud menyindir dan kritik sosial dalam meme. Implikatur
tersebut bersifat tidak mutlak dan banyak berdasarkan latar belakang sosial.
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ABSTRAK
Artikel ini membahas tentang aktivitas jamaah di lingkungan Pesantren Suryalaya, khususnya tentang tradisi
penggunaan air sebagai media pengobatan dalam ritual manaqib. Air menjadi media untuk mengobati berbagai
penyakit fisik maupun non fisik (mental) yang hingga saat ini masih berlangsung, bahkan menjadi sebuah
‘tradisi’. Hal ini menjadi kajian yang layak untuk diteliti secara ilmiah karena secara ontologis fenomena
pemanfaatan air sebagai media dalam mengobati penyakit di Pesantren Suryalaya telah berlangsung lama dan
terbukti secara empiris oleh masyarakat yang berkunjung ke pesantren. “Manaqib” merupakan rangkaian
aktivitas ibadah dan ritual yang secara turun- temurun dilakukan oleh jamaah di pesantren Suryalaya. Metode
yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan deskriptif analitik, dengan penalaran induktif.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan etnografi dan interdisipliner antara ilmu kesehatan dan
pengobatan, budaya dan jamaah, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa ritual
manaqib yang dilakukan satu kali dalam setiap bulan ini menjadi sarana bagi para jamaah untuk berdoa bersama
para mursyid, dengan menggunakan air sebagai media obat yang diyakini dapat menyembuhkan penyakit, serta
mempermudah aktivitas mereka dalam berkehidupan.
Kata kunci: Air, Manaqib, Pesantren Suryalaya.
ABSTRACT
This article discusses the activities of pilgrims in the Pesantren Suryalaya, especially about the tradition of
water use as a medium of treatment in manaqib. Water becomes a medium to treat various physical and non
physical diseases (mental) which until now still ongoing, even become a 'tradition'. "Manaqib" is a series of
activities of worship and rituals that are traditionally performed by pilgrims in pesantren Suryalaya. The
method used is qualitative and analytical descriptive research method, with inductive reasoning. The approach
used is the ethnographic and interdisciplinary approach between health science and medicine, culture and
congregation, as well as social approach. The results of this study prove that the ritual manaqib conducted once
in each month is a means for pilgrims to pray with the murshid, by using water as a medium of medicine that is
believed to cure diseases, and facilitate their activities.
Keywords: Water, Manaqib, Pesantren Suryalaya.

A. PENDAHULUAN
Pesantren Suryalaya didirikan oleh Syekh Abdullah Mubarrak (dikenal dengan sebutan Abah
Sepuh) pada tahun 1905. Pesantren ini berlokasi di dusun Godebag, desa Tanjungkerta, kecamatan
Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Masa perintisan dan pertumbuhannya dalam
kepemimpinan Abah Sepuh, pesantren ini mengalami banyak tantangan, baik dari pihak penjajah
kolonial Belanda dan penjajah Jepang, hingga pemerintah RI sendiri. Sepeninggal Abah Sepuh di
tahun 1956, Pesantren Suryalaya diteruskan oleh putranya, bernama Syeikh Ahmad Shohibul Wafa
Tajul 'Arifin, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan "Abah Anom". Pesantren ini populer
dalam keunikannya yang mengembangkan sistem pendidikan serta pembinaan agama melalui tarekat.
Pesantren Suryalaya sebagai salah satu pusat pengajaran tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah
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(TQN) paling besar pengaruhnya di Jawa dan beberapa daerah di Nusantara, bahkan penyebarannya
telah meluas sampai ke luar negeri seperti Malaysia, Brunai Darussalam dan Syria.
TQN yang dikembangkan oleh Pesantren Suryalaya adalah suatu metode sufi yang
mengutamakan sistem ritual dan riyadah (latihan) dalam praktek zikir atau wirid. Ajaran zikir yang
dikembangkannya adalah penggabungan antara ajaran Qadiriyah, yaitu berupa pengulangan zikir
jahar (zikir keras) atas kalimah “La Ilaha ilia Allah”dan ajaran Naqsyabandiyah, yaitu dengan
pengulangan zikir khafi (zikir dalam hati) atas kata “Allah”. Setiap praktek zikir ini memiliki fungsi
yang berbeda tetapi saling menjalin. Pengulangan kalimah “La Ilaha ilia Allah” sebanyak 165 kali
diharapkan berfungsi sebagai cara bagi penguatan aqidah (tauhid), sehingga seseorang yang
mengamalkannya dapat meyakini hanyalah “Allah” yang menjadi pengharapan dan tujuannya.
Adapun kata “Allah” yang senantiasa dibisikkan di dalam hati seseorang merupakan pengaruh atau
hasil dari metode zikir pertama, dan seseorang merasakan dirinya lebih dekat kepada Allah.
Implementasi dari ajaran zikir tersebut terlihat jelas ketika jamaah melakukan aktivitas
manaqib setiap bulannya. Manaqib merupakan rangkaian aktivitas ibadah dan ritual yang secara
turun- temurun dilakukan oleh jamaah pesantren Suryalaya. Masyarakat atau jamaah yang mengikuti
Manaqib tidak hanya dari wilayah Jawa Barat saja, melainkan sampai ke mancanegara. Salah satu ciri
khas dari ritual manaqib ini adalah tradisi penggunaan air sebagai obat oleh para jamaah Pesantren
Suryalaya.
Air merupakan unsur utama penyusun kehidupan bagi makhluk hidup, khususnya manusia
dalam melakukan aktivitas. Air ternyata mampu memberikan efek pengobatan terhadap berbagai jenis
penyakit manusia. Seorang pengidap penyakit batu ginjal misalnya, disarankan oleh dokter untuk
banyak mengkonsumsi air putih. Penyakit demam berdarah, diare, darah tinggi, dan penyakit lainnya
juga disarankan untuk banyak meminum air putih.
Air sebagai media untuk menyembuhkan penyakit pada dasarnya telah berkembang sejak
lama dan dengan beragam cara yang berbeda untuk setiap suku, tradisi, tempat, wilayah atau negara,
khususnya dalam dunia pengobatan tradisional/alternatif. Hal ini dapat dilihat dari fenomena seperti
masyarakat di pelosok daerah menggunakan air yang diberi doa, mantra atau sejenisnya untuk
menangkal berbagai penyakit fisik dan non fisik. Metode tersebut telah berlangsung turun-temurun
dan menjadi tradisi, yang sampai saat ini masih digunakan.
Air sebagai media pengobatan penyakit ini diperkuat oleh hasil penelitian dari Dr. Masaru
Emoto dalam bukunya The Message from Water, yang menyatakan bahwa air memiliki prinsip dasar
dalam pengobatan karena air memiliki gelombang dan resonansi baik di dalam maupun di luar tubuh
(2000: 118). Emoto menyatakan pula bahwa jika tubuh berpenyakit itu pertanda gelombangnya
mengalami gangguan, dan cara terbaik untuk menyembuhkannya dengan menyeimbangkan
gelombang tersebut dengan air yang diberi frekuensi sama dengan tubuh. (2000: 135).
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Hasil penelitian dari Emoto ini menjadi salah satu bukti bahwa air berperan penting dalam
kelangsungan hidup manusia. Namun demikian penelitian tersebut baru dilakukan beberapa dekade
yang lalu, sedangkan di dalam ajaran Islam telah tertulis 14 abad yang lalu dalam Al Qur’an yaitu:
“Dan Kami ciptakan dari air segala sesuatu yang hidup...” (QS. Al-Anbiya [21]:30). Ayat ini
menegaskan bahwa air adalah sendi kehidupan dan satu-satunya perantara yang mengandung zat
penting berupa mineral yang diperlukan oleh makhluk hidup, khususnya manusia.
Pemanfaatan air sebagai media penyembuhan penyakit yang dilakukan oleh masyarakat
muslim telah berlangsung lama. Di Masjidil Haram setiap hari ratusan, hingga ribuan umat Islam
meminum air zam- zam. Mereka meyakini bahwa air tersebut memiliki khasiat pengobatan, di
samping dapat menghilangkan rasa haus yang menimpa setelah melaksanakan ibadah, thawaf, sai,
shalat, dan tilawah Qur’an. Di Indonesia, banyak tempat pengobatan alternatif yang mengobati
penyakit dengan menggunakan air sebagai sarana pengobatan, untuk diminum, dioleskan atau buat
merendam organ tubuh yang berpenyakit.
Pemanfaatan air sebagai media pengobatan yang dilakukan oleh jamaah di Pesantren
Suryalaya dalam ritual manaqib sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya menjadi fenomena yang
menarik untuk diteliti, karena menunjukkan bahwa jamaah pesantren Suryalaya telah memiliki konsep
dan cara dalam mengolah air sebagai obat, melalui amalan dan kebiasaan (tradisi) turun temurun yang
tetap berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah.

B.

KAJIAN TEORI DAN METODE

1.

Kajian Teori
Penelitian ini menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis dalam mengolah data penelitian
sehingga dapat menghasilkan temuan yang sesuai. Berikut ini beberapa teori dan referensi yang
dianggap relevan dalam kajian ini:

TRADISI PENGGUNAAN AIR SEBAGAI OBAT DALAM RITUAL MANAQIB DI
PESANTREN SURYALAYA – TASIKMALAYA
No.

Teori

sebagai

Analisis sumber

Konteks analisis

Ranah analisis

Pengobatan dalam Fenomena

Perkembangan

Pengetahuan

Islam

pengobatan

pengobatan Islam

pengobatan

secara Islam

di Pesantren

dilakukan

bahan analisis
1

bentuk
yang

Suryalaya
2

Air dalam Al

Konsep

air Air sebagai media

Qur’an, Hadist dan

sebagai sumber

Pengolahan

dan

pemanfaatan air dalam
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4

Ilmu Pengetahuan

kehidupan

pengobatan

pengobatan

Teori Budaya:

Implementasi

Konsumsi hasil

Pemanfaatan air yang

Konsumsi Budaya

Amaliah oleh

pengobatan air oleh

telah

Jamaah

jamaah Pesantren

kehidupan oleh jamaah

Pesantren

Suryalaya

didoakan

dalam

Suryalaya

2.

Metode
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan deskriptif analitik dengan

penalaran induktif. Metode kualitatif dianggap sesuai dan relevan dalam penelitian ini karena data
yang digunakan bersifat empiris dan temuan yang dihasilkan tidak diperoleh melalui prosedur statistik
dan bentuk perhitungan lainnya. Kajian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian sebagai cara
pandang peneliti dalam menganalisis data hasil observasi di lapangan. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan etnografi dan interdisipliner antara ilmu kesehatan dan pengobatan alternatif,
budaya, khususnya produksi kultural, serta ilmu sosial.
Analisis yang data melibatkan berbagai pendekatan dimaksudkan untuk mengungkap
kebenaran dari fenomena yang terjadi beserta makna yang terkandung di dalamnya. Perolehan data
dilakukan oleh penulis dengan cara observasi partisipasi, wawancara mendalam dan kajian literatur
yang relevan dengan penelitian. Data penelitian ini akan diambil langsung dari lokasi penelitian, yaitu
Pondok Pesantren Suryalaya, Dusun Godebag Rt. 01/ Rw. 02, Desa Tanjungkerta, Kecamatan
Pagerageung, Tasikmalaya – Jawa Barat.

C. PEMBAHASAN
a.

Manaqib di Pesantren Suryalaya – Tasikmalaya
Manaqib adalah bentuk kegiatan khidmat amaliah dan ilmiah yang telah menjadi budaya di

sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, khususnya jamaah TQN Pesantren Suryalaya. Manaqib
berasal dari bahasa Arab, dari lafadz “manqobah”

yang berarti kisah tentang keshalehan dan

keutamaan ilmu dan amal seseorang. Aktivitas manaqib merupakan bagian dari rangkaian ajaran TQN
yang dikembangkan oleh Pesantren Suryalaya. Pesantren ini menggunakan suatu metode sufi yang
mengutamakan sistem ritual dan riyadah (latihan) dalam praktek zikir dan wirid, terdiri dari beberapa
aktivitas amaliah yang selalu dilakukan oleh jamaah pesantren secara rutin, meliputi: Dzikrullah;
Talqin dan Bai’at; Khataman; Manaqib; Riyadhah; dan Ziarah.
Manaqib merupakan pengamalan dan pengejawantahan dari TQN yang pelaksanaannya
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dilakukan sekali dalam sebulan, sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kegiatan ini bertempat
di majelis-majelis manaqib dan khotaman. Manaqib memiliki susunan kegiatan sebagai berikut:
1. Pembukaan
2. Pembacaan ayat suci Al-Qur’an
3. Pembacaan Tanbih
4. Tawasul
5. Pembacaan Manaqib Syaikh Abdul Qadir Al Jaelani
6. Dakwah/ Tabliqul Islam oleh Mubaligh Pondok Pesantren Suryalaya
7. Pembacaan Sholawat Bani Hasyim sebanyak 3 (tiga) kali.
Keseluruhan aktivitas ini harus diikuti oleh jemaah yang hadir pada kegiatan manaqib. Prosesi
inti dari manaqib dimulai saat pembacaan ayat suci Al Qur’an, kemudian dilanjutkan dengan
pembacaan tanbih oleh sesepuh pesantren. Tanbih adalah wasiat dari pendiri Pesantren Suryalaya,
Syekh Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad. Tanbih berisi pedoman dan tuntunan sikap hidup
yang harus dilaksanakan oleh seluruh keluarga besar jamaah Pesantren Suryalaya. Rahmat (2005: 5)
menjelaskan bahwa tanbih merupakan suatu gambaran tentang nilai yang tiada terhingga tingginya,
mahalnya serta pentingnya jika dibandingkan dengan harta benda.
Aktivitas inti berikutnya adalah tawasul dan pembacaan manaqib Syaikh Abdul Qadir Al
Jaelani. Pembacaan manaqib ini berisi tentang cerita berbagai keunggulan dan karomah dari Syaikh
Abdul Qadir Al Jaelani yang ditulis dalam bentuk prosa dan syair. Setelah pembacaan manaqib,
aktivitas dilanjutkan dengan dakwah/ tabliqul Islam. Kegiatan ini merupakan bentuk khidmat ilmiah
dari prosesi manaqib, karena isinya merupakan penyampaian hasil perkembangan dan kemajuan ilmu
pengetahuan dalam dunia Islam. Kegiatan manaqib ditutup dengan pembacaan sholawat dan doa oleh
seluruh jamaah. Manaqib telah menjadi budaya para jamaah TQN di Pesantren Suryalaya. Manaqib
dapat menciptakan dan mewujudkan kondisi dinamis serta tata nilai yang berharga untuk terus
menerus dikembangkan oleh setiap generasi.
b.

Penggunaan Air sebagai Media Pengobatan dalam Ritual Manaqib oleh Jamaah Pesantren
Suryalaya
Manaqib, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan bentuk aktivitas dan

aktualisasi dari ajaran TQN di Pesantren Suryalaya. Bagian dari ritual yang dinantikan oleh jamaah
salah satunya adalah pemberian air yang telah didoakan untuk penyembuhan berbagai penyakit fisik
dan non fisik (mental). Komponen utama yang digunakan sebagai media pengobatan adalah air yang
telah didoakan oleh mursyid di Pesantren Suryalaya.
Ratusan jamaah TQN datang berduyun-duyun menemui sesepuh pesantren Suryalaya untuk
bersilaturahmi dan berdoa bersamanya meminta penyembuhan berbagai penyakit dan keluarga
mereka di rumah. Mereka datang dari berbagai wilayah di seluruh Indonesia, dengan membawa air
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kemasan atau air di botol yang khusus dibawa dari rumah dengan harapan air itu didoakan bersama
Abah Anom dan para jamaahnya. Air ini mereka yakini mempunyai kekuatan yang dapat
menyembuhkan berbagai penyakit mereka dan keluarga mereka. (Purwanto, 2008: 390).
Perkembangan yang terjadi hingga saat ini adalah masyarakat yang hadir bersilaturahmi tidak
hanya dari masyarakat tarekat saja. Masyarakat umum dari berbagai kalangan sosial banyak yang
bersilaturahmi dan meminta air yang telah didoakan oleh para wakil talqin dan jamaah Pesantren. Air
yang telah didoakan tersebut tidak hanya digunakan untuk menyembuhkan penyakit secara khusus,
tetapi dimanfaatkan pula oleh jamaah untuk kesehatan dan kebaikan dalam beraktivitas.
Secara umum, tahapan proses air menjadi media pengobatan dapat dilihat pada bagan berikut:

Tarekat Qodiriyah wa
Naqsabandiyah (TQN)

Manaqib

Metode yang
dilakukan oleh
mursyid

Pemanfaatan /
Aplikasi di
masyarakat

Menjadi tradisi
yang masih
berlangsung hingga
saat ini

muslim

Bagan 1. Tahapan Proses Pemanfaatan Air

Bagan di atas memperlihatkan bahwa air yang digunakan sebagai media pengobatan tidak
lepas dari aktivitas amaliah TQN pada ritual manaqib. Pemanfaatan air sebagai media pengobatan di
Pesantren Suryalaya terbagi menjadi dua tahapan, yakni proses yang dilakukan oleh sesepuh/mursyid
pesantren, dan tahapan pemanfaatan oleh jamaah. Manaqib menjadi sarana bagi jamaah untuk saling
bersilaturahmi dan melakukan zikir bersama-sama dengan para mursyid. Pada aktivitas manaqib
inilah jamaah banyak yang membawa air untuk didoakan, dengan harapan air tersebut mampu
menjadi obat dan manfaat.
Abah

Anom sebagai sesepuh dan

mursyid Pesantren Suryalaya, telah berhasil

mengaktualisasikan ajaran TQN dalam rangkaian aktivitas amaliah yang secara tidak langsung
menjadi sarana pengobatan/ terapi bagi jamaah TQN. Meskipun Abah Anom telah wafat, aktivitas
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amaliah dan pengobatan di Pesantren Suryalaya masih tetap berlangsung hingga saat ini dan telah
menjadi tradisi yang rutin dilakukan oleh mursyid dan jamaah pesantren.

Bagan 2. Rangkaian proses pengolahan air sebagai media pengobatan
Jamaah TQN memiliki keyakinan bahwa air yang telah didoakan oleh mursyid mampu
memberikan manfaat bagi kehidupannya, seperti menjadi obat ataupun sebagai media ikhtiar
untuk kelancaran aktivitas. Hal ini sesuai dengan fakta di lapangan yang menunjukkan banyak
jamaah memanfaatkan air untuk menjadi obat bagi penyakit yang dideritanya, seperti penyakit
dalam, hipertensi, stroke, bahkan keterbelakangan mental. Selain itu, tidak sedikit jamaah yang
memanfaatkan air yang telah didoakan untuk menjadi energi dan motivasi dalam mencari
pekerjaan, jabatan, perdagangan, dan wujud kesuksesan lainnya.

Bagan 3. Pemanfaatan Air oleh Jamaah TQN

Pemanfaatan air yang telah didoakan ini adalah bentuk ikhtiar jamaah yang harus tetap
dilandasi oleh pemahaman bahwa hanya dengan izin Allah SWT kesembuhan dan kesuksesan dapat
terwujud. Hal ini selalu diungkapkan dan diingatkan oleh para mursyid di pesantren agar jamaah tidak
masuk ke dalam wilayah syirik atau menyekutukan Allah SWT.
189

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN MUTAKHIR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN KEBHINEKATUNGGALIKAAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

D. SIMPULAN
Ritual Manaqib merupakan implementasi ajaran TQN Pesantren Suryalaya yang mampu
menjadi sarana pengobatan bagi para jamaahnya. Pengobatan yang dilakukan menggunakan air
sebagai media. Jamaah memanfaatkan air yang telah didoakan tersebut untuk tujuan kesehatan dan
kebaikan dalam beraktivitas. Tradisi penggunaan air sebagai obat dalam ritual manaqib telah menjadi
budaya yang membentuk identitas Pesantren Suryalaya.
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ABSTRAK
Bahasa merupakan bagian yang penting dalam sebuah karya sastra, karena pengarang dapat leluasa
dalam mengekspresikan ide, gagasan dan jiwa seni dalam karyanya. Penggunaan bahasa yang variatif sangat
membantu pembaca atau pendengar dalam memahami isi dan keindahan karya sastra dari pengarang. Begitu
pula dalam tembang tradisional Jawa yang termasuk puisi tradisional, bahasa yang digunakan sederhana,
komunikatif, mudah difahami, walaupun kadang-kadang tidak ada hubungan makna antara kata yang satu
dengan yang lain, namun secara keseluruhan menunjukkan keharmonisan dan estetis bahasa dan isi. Tembang
tradisional Jawa dalam penelitian ini menggunakan pendekatan stilistika. Stilistika merupakan ilmu yang
mengkaji penggunaan bahasa dan gaya bahasa dalam karya sastra.
Kata kunci: Majas Repetisi Dalam Tembang Tradisional Jawa
ABSTRACT
Language is an important part of a literary work, as the author can freely expressing ideas and spirit of
art in his or her work. The use of varied language greatly helps the reader or listeners to understand the content
and the beauty of the author”s literary works. Similarly, in traditional Javanese songs includes traditional poetry,
the used language is simple, communicative, easily understood, although there is no relation meanings between
words but as a whole shows the harmony and aesthetic language and content. Javanese tradisional songs in this
research uses stilitika approach. Stilistika is study about the use and style of language in literature.
Keywords: major reps, traditional javaanese songs

A. PENDAHULUAN
Tembang

tradisional Jawa merupakan salah satu karya sastra yang berupa puisi tradisional

atau geguritan. Pemakaian bahasa dalam tembang tradisional Jawa tidak hanya berupa kalimatkalimat biasa yang terwujud dalam syair lagunya, akan tetapi memiliki unsur estetis yang tersusun
dalam pilihan kata atau diksi, yang merupakan ekspresi dari imajinasi pengarang atau pencipta lagu,
sehingga akan menimbulkan nilai tersendiri ketika tembang tradisional Jawa diapresiasi

oleh

masyarakat. Ciri dari tembang dolanan tradisional Jawa adalah menggunakan bahasa yang sederhana,
tidak terikat oleh aturan, seperti dong ding, guru lagu maupun guru wilangan, pada umumnya berisi
ajaran moral, dan diekspresikan dengan gembira karena tidak mengandung kesedihan.
Di antara genre-genre sastra, puisilah yang dianggap paling khas dalam penggunaan
bahasanya. Puisi memiliki medium yang terbatas sehingga dalam keterbatasannya sebagai totalitas
puisi yang terdiri atas beberapa baris harus mampu menyampaikan pesan sama dengan sebuah cerpen,
bahkan sebuah novel yang terdiri atas ratusan bahkan ribuan halaman (Nyoman Kutha Ratna, 2009:
16).
Pemakaian bahasa dalam tembang tradisional Jawa

memanfaatkan potensi bahasa yang

terwujud dalam syair lagu. Penggunaan gaya bahasa tertentu untuk menciptakan wacana susastra
yang estetis, dinamis, dan ekspresif.
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Pemanfaatan potensi bahasa dalam karya sastra dikaji dalam ilmu interdisipliner yaitu
stilistika, ilmu yang menyelidiki bahasa yang digunakan dalam karya sastra (Harimurti Kridalaksana,
2008:202). Kajian stilistika merupakan pengkajian suatu karya sastra prosa atau puisi, termasuk
tembang tradisional Jawa, yang berorientasi linguistik dengan parameter bahasa dalam mengkaji
karya sastra, juga dapat membantu untuk mengetahui bagaimana pengarang memanfaatkan potensi
bahasa dalam pencapaian efek-efek estetis yang mengandung unsur gaya (style) (Sutarjo, 2002: 5).
Tembang tradisional Jawa dapat diteliti kekhasan majas atau gaya bahasa yang dapat mewujudkan
suatu karya sastra puisi yang estetis, dinamis dan kreatif.
B.

KAJIAN TEORI DAN METODE
1.

Kajian Teori
Tembang memiliki kemiripan arti dengan lagu. Lagu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia diartikan sebagai ragam suara yang berirama. Biasanya irama tersebut berupa
rangkaian tangga nada yang tersusun secara urut dan harmonis sehingga menghasilkan bunyibunyian yang mengandung unsur-unsur keindahan atau estetik.
Budaya tembang sebagai ekspresi estetik mengandung.ciri-ciri utama seperti : bersifat
kontemplatif - transedental; bersifat simbolik dan bersifat filosofis . Sebagai ekspresi estetik, tembang
kadang kala menimbulkan multi tafsir. Lebih-lebih ketika sang penulis tembang tersebut telah
tiada sebelum ia nenafsirkan makna tembang yang ditulisnya .
Tembang tradisional Jawa dalam penelitian ini adalah tembang yang susunan katanya bebas
tidak terikat oleh aturan seperti

dong ding /guru lagu, guru wilangan, jumlah baris. Tembang

termasuk tradisi lisan Jawa yang dapat dimasukan dalam genre puisi. Puisi sebagai tradisi lisan yang
berupa syair-syair rakyat, memiliki beberapa bentuk, di antaranya adalah:
(a) nyanyian rakyat, yaitu puisi yang dilagukan rakyat seperti halnya lagu dolanan anak,
(b) parikan (pantun Jawa), yaitu sajak semi terikat, dan
(c) tembang, yaitu puisi yang terikat oleh aneka aturan, seperti tembang gedhe dan macapat.
Bahasa yang digunakan dalam tembang tradisional Jawa sangat khas dengan memanfaatkan
potensi bahasa dan mengutamakan estetika tinggi sehingga keindahan dalam tembang nampak jelas
untuk mendukung muatan makna di dalamnya. Pemanfaatan potensi bahasa dalam puisi Jawa seperti
tembang tradisional Jawa terlihat jelas dalam kajian stilistika. Stilistika adalah ilmu tentang style.
Pada masa ini style diartikan sebagai teknik serta bentuk gaya bahasa seseorang dalam memaparkan
gagasan sesuai ide dan norma yang digunakan sebagaimana ciri pribadi pemakainya (Aminuddin,
1995: 4).
Menurut Harimurti Kridalaksana (2008: 227) menjelaskan beberapa definisi stilistika
(stylistics) yaitu 1. Ilmu yang menyelidiki bahasa yang dipergunakan dalam karya sastra; ilmu
interdisipliner antara linguistik dan kesusastraan; 2. Penerapan linguistik pada penelitian gaya bahasa.
Gaya berkaitan dengan pemakaian atau penggunaan bahasa dalam sebuah karya sastra. Bahasa yang
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mengandung unsur keindahan dari hasil imajinasi pengarang yang dituangkan dalam karya sastra
dapat dilakukan pengkajian dengan stilistika.
Stilistik merupakan ilmu kajian gaya yang digunakan untuk menganalisis karya sastra
(Kamaludin Muhammad, 1990: 3). Dalam bidang bahasa dan sastra style dan stylistic berarti cara-cara
penggunaan bahasa yang khas sehingga menimbulkan efek tertentu. Stilistika merupakan ilmu yang
mengkaji wacana sastra dengan berorientasi linguistik. Stilistika mengkaji bagaimana seorang
pengarang itu memanipulasi dalam arti memanfaatkan unsur dan sarana atau kaidah-kaidah
kebahasaan, serta mencari efek yang dapat ditimbulkan dari penggunaan bahasa dalam karya sastra.
Pada prinsipnya pusat perhatian stilistika adalah style atau gaya bahasa, yaitu cara yang digunakan
oleh seseorang untuk mengutarakan maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai sarana
ungkapnya (Panuti Sudjiman, 1993: 2).
Aminuddin (1995: 4) memberi penjelasan bahwa gaya bahasa atau style merupakan teknik
serta bentuk gaya bahasa seseorang dalam memaparkan gagasan sesuai dengan ide dan norma yang
digunakan sebagaimana ciri pribadi pemakainya. Menurut KBBI, edisi ketiga (2007: 340) gaya
bahasa atau majas adalah pemanfaatan atas kekayaan bahasa oleh seseorang dalam bertutur atau
menulis, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu, keseluruhan ciri-ciri bahasa
sekelompok sastra, cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulis atau lisan.
Menurut Gorys Keraf (2007: 112) pengertian gaya atau khususnya gaya bahasa dikenal dalam
retorika dengan istilah style. Kata style itu sendiri berasal dari bahasa latin stilus yang berarti
semacam alat untuk menulis pada lempengan lilin. Majas atau gaya bahasa adalah cara pengungkapan
pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa kepribadian penulis (pemakai bahasa).
Majas memungkinkan kita dapat malihat pribadi, watak, dan kemampuan seseorang yang
mempergunakan bahasa itu.
Jenis Majas repetisi bahasa Jawa adalah: Majas Epizuekis, Majas Anafora, Majas Epistrofa,
Majas Simploke, Majas Mesodiplosis, Majas epanalepsis, Majas Anadiplosis, Purawakanthi swara
atau asonansi ‘persamaan bunyi vocal, Purwakandhi Sastra atau Aliterasi, dan Purwakanthi lumaksita
‘perulangan suku kata, kata, frase. Dalam penelitian ini majas simploke adalah majas repetisi yang
pengulangan kata atau frasenya terjadi pada bagian awal dan akhir dalam setiap kalimat dan Majas
epanalepsis adalah majas repetisi yang mengulang kata pertama pada bagian akhir kalimat tidak
ditemukan.

2. Metode Penelitian
Bentuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata atau tulisan. Penelitian ini bertujuan menggambarkan, mengungkap,
dan menjelaskan serta mendeskripsikan fenomena bahasa dan budaya sesuai dengan fakta di
masyarakat yang berupa sistem tanda bahasa, symbol bahasa , dan makna dengan menggunakan
pengkaidahan, metode, teknik penelitian, dan cara kerja penelitian sosiologi budaya. Penelitian ini
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berupaya menggali informasi terhadap objek kajian dengan mendeskripsikan semua yang dapat
memberikan pemahaman yang mendalam.
Sumber data primer berasal dari anak-anak asli Jawa berupa nyanyian atau tuturan tembang
tradisional Jawa di masyarakat Surakata. Sumber data sekunder adalah data tulis, artikel, buku tentang
tembang tradisional Jawa. Data penelitian ini berupa kata, frasa, kalimat berbahasa Jawa yang dipakai
dalam tembang tradisional bahasa Jawa baik dalam sumber lisan maupun tuli. Analisis majas repetisi
dengan menggunakan metode padan. Metode padan adalah metode yang dipakai untuk mengkaji atau
menentukan identitas satuan lingual tertentu dengan memakai alat penentu yang berada di luar bahasa,
terlepas dari bahasa dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan (Edi Subroto, 1992: 55).
Adapun teknik yang digunakan adalah teknik dasar pilah unsur penentu atau teknik PUP
dengan daya pilah referensial guna membagi satuan lingual kata menjadi beberapa jenis. Adapun alat
yang digunakan adalah yang bersifat mental yang dimiliki oleh peneliti sendiri. Daya pilah yang
digunakan adalah daya pilah referensial.
C. PEMBAHASAN
Majas atau gaya bahasa adalah ciri bahasa yang dipakai untuk mengungkapkan ide, gagasan
seseorang dalam menyampaikan kehendaknya . Pengungkapan majas dalam karya sastra seperti
geguritan , tembang Jawa bertujuan untuk memperoleh efek-efek tertentu agar tercipta sebuah kesan
imajinatif bagi penyimak atau pendengarnya. Seorang penulis sastra juga terkadang terkenal dengan
tulisan-tulisan majas atau gaya bahasa dalam karyanya. Dalam hal ini seorang penulis sastra dalam
menyampaikan pikiran dan perasan, baik secara lisan dan tertulis sering menyampaikannya dengan
majas atau gaya bahasa yang khas.
Majas repetisi yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.

Majas Epizuekis adalah gaya bahasa yang bersifat langsung maksudnya kata yang dipentingkan
diulang beberapa kali berturu-turut.
(1) Lamun golek, wong lanang ja nganggo menek
Lamun menek. Wong lanang ja nganti mencit
Lamun mencit, Wong lanang ja nganti tiba
Lamun tiba , Wong lanang ja nganti lara
(2) Kembang blimbing mbing maya-maya ya
Kembang pelem wujude ingklik ketela
Kembang kacang lan kara padha kupune, lha kae
Kembang pring blas-blasan kaya carnage
Kembang jambu lan randhu metu karuke, lha kae
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Pada data (1) dan (2) ini terdapat repetisi epizuekis berturut-turut kata lamun dan kata
kembang

yang

diulang di awal larik.

Fungsi repetisi ini untuk menguatkan arti dan

keharmonisan tembang.

2.

Majas Anafora adalah gaya bahasa repetisi yang menggunakan frase yang sama di depan larik
(3) yo padha macul nggarap lemah dimen subur
yo padha ngumpul aja wegah bareng nandhur
(4) Lawong kowe sing marah-marahi
Lawong kowe we we we sing marah-marah
Pada data (3 ) ini terdapat repetisi anafora yang berupa frase yo padha di awal larik
Fungsi repetisi ini untuk penekanan arti dan keharmonisan tembang. Data (4) terdapat repetisi
anaphora yang berupa frase lawong kowe di awal baris yang berfungsi untuk memperjelas
makna. dan keharmonisan tembang

3. Majas Epistrofa adalah gaya bahasa repetisi yang berupa perulangan kata atau frase di akhir
baris
(5) ala wayah golek pisan
ala wayah golek pisan
ja lali lo golek pisan
ja lali lo golek pisan
(6 ) Jadah tela aku mathuk
Waton padha jujur aku mathuk
Aku niteni yen kowe cidra aku tan mathuk

Pada data (5) ini terdapat repetisi epistrofa yang berupa frase golek pisan di akhir larik
dan data (6) repetisi epistrofa berupa kata mathuk di akhir larik. Fungsi repetisi ini untuk
penekanan arti dan menyelaraskan harmonisasi tembang.

4. Majas Mesodiplosis adalah majas repetisi yang pengulangan kata atau frasenya terjadi pada
bagian tengah dalam setiap kalimat
(8) Lamun golek, wong lanang ja nganggo menek
Lamun menek. Wong lanang ja nganti mencit
Lamun mencit, Wong lanang ja nganti tiba
Lamun tiba , Wong lanang ja nganti lara
Pada data ini perulangan terdapat di tengan pada setiap kalimat ujudnya berupa frase.
Fungsi perulangan ini adalah penenkanan makna
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5. Majas Anadiplosis adalah majas repetisi yang mengulang kata terakhir dari kalimat pertama
menjadi kalimat awal dari kalimat berikutnya. Contoh kalimat majas repetisi ini misalnya :
(10) suwe ora jamu
jamu godong tela,
suwe ora ketemu,
ketemu pisan gawe gel
(11) cublak cublak suweng.
suwenge ting gelenter..
mambu ketundung gudel
Pada data (10) kata jamu di akhir kalimat baris pertama diulang pada baris kedua awal
kalimat, begitu juga kata ketemu diakhir kalimat baris ke tiga diulang di awal kalimat pada baris
keepat atau terakhir, Purwakanthi lumaksita dengan pengulangan penuh, maksudnya kata yang
diulang dan terletak didepan diulang sama pada baris berikutnya. Data (11) kata suweng diakhir
baris pertama diulan diawal baris kedua dengan penamaban sufiks –e. Pengulangan ini untuk
memperindah tembang dan penekankan makna.

6. Purawakanthi swara atau asonansi ‘persamaan bunyi vokal’
Purwanthi swara atau asonansi merupakan penggunaan bunyi bahasa dalam tembang
tradisional Jawa yang diulang bunyi vokalnya secara berurutan, baik yang terletak di dalam kata
atau vocal akhir di setiap baris. Perulangan bunyi vokal dapat berupa bunyi vokal terbuka
maupun tertutup. Asonani ini untuk memperindah dan membentuk keharmonisan bunyi dalam
tembang tradisional Jawa. Asonansi yang ditemukan sebagai berikut:
(12) Gethuk asale saka tela
Mata ngantuk iku tambane apa
Gethuk asale saka tela
Yen ra mathuk atine rada gela
‘Gethuk asale saka tela
Mata ngantuk iku tambane apa
Gethuk asale saka tela
Yen ra mathuk atine rada gela
Pada data (12) asonansi vocal /a/  /O/ terbuka terdapat pada suku kata terakhir pada kata tela,
apa, tela, dan, gela. Asosiasi /a/ pada data (12) menyatakan humor atau bercanda bukan pertanyaan
yang tidak perlu dijawab dan keindahan bahasa.
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(13) Ayo padha nyawiji
Tuwa mudha jaler estri
Sayuk eka kapti
Bareng dha tumandang nyukupi
Sandhang pangan kita sami
Nanging aja ana kang korupsi
Yen padha korupsi
Negarane rugi kang sayekti
‘Ayo sama-sama bersatu
Tua muda laki-laki perempuan
Kumpul bersatu padu
Bersama bekerja saling mencukupi
Sandang pangan kita semua
Namun jangan ada yang korupsi
Kalau suka korupsi
Negaranya sungguh rugi
Pada data (13) asonansi vocal /i/ terbuka terdapat pada kata suku kata terakhir pada kata
terakhir setiap baris yaitu nyawiji, estri, kapti, nyukupi, sami, korupsi, korupsi, dan

sayekti.

Penggunaan asonansi /i/ pada data (13) mengasosiasikan pada ajakan kebersamaan untuk bersatu
tanpa melihat jender untuk bekerja keras dalam mencukupi kebutuhan hidup dan tidak melakukan
korupsi, karena akan merugikan Negara
7. Purwakandhi Sastra atau Aliterasi
Aliterasi atau purwakanthi sastra adalah pengulangan konsonan atau kelompok konsonan
pada awal suku kata atau awal kata secara berurutan (Harimurti Kridalaksana, 2008:204). Panuti
Sudjiman dalam Sutarjo, 2003:23), bahwa purwakanthi sastra ’aliterasi’ adalah ulangan bunyi
konsonan, lazimnya pada awal kata yang berurutan untuk mencapai efek kesepadanan bunyi, dengan
istilah purwakanthi atau runtut konsonan. (Gorys keraf, 2004:130) mengatakan bahwa aliterasi adalah
gaya bahasa yang berwujud pengulangan konsonan yang sama. Berikut ini aliterasi yang ditemukan
dalam penelitian ini:
(14) Kidul kidul kono kidul kidul kono
(15) Kembang kacang lan kara padha kupune, lha kae
(16) Kembang blimbing mbing maya-maya y
(17) Bocah pinter bocah pinter besuk dadi dokter
(18) bocah bodho bocah bodho besuk kaya kebo
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(19) Pendhisi, pendhisil, pendhita leng-ulengan
(20) Jaranan, jaranan, jarane, jaran teji
(21) Suka, suka sajawining puri
(22) theyot theblung theyot theblung theyot theyot theblung
Pada data (14)dan (15) terdapat aliterasi konsonana /k/ diawal kata. Perulangan konsonan
/k/ pada di semua kata untuk menunjukkan keserasian kata dan penekanan makna. Data (16), (17),
dan (18) terdapat aliterasi konsonan /b/secara bervariasi yang terletak diawal kata dan suku ke dua
yang tujuannya untuk menyerasikan bunyi dan memperindah tembang. Data (19) terdapat aliterasi
konsonan /p/ yang terletak di awal kata sebanyak tiga kali, yang fungsinya untuk penekanan makna.
Data (20) terdapat aliterasi konsonan /j/ yang terletak diawak kata dan suku kata kedua, Aliterasi ini
untuk penenkanan makna. Data (21) terjadi perulangan konsonan /s/ yag fungsinya membentuk
harmonisasi kata. Data (22) terdapat aliterasi konsonan /th/ diawal kata secara berurutan, untuk
menirukan bunyi binatang secara jelas
8. Purwakanthi lumaksita ‘perulangan suku kata, kata, frase’
Purwakanthi lumaksita adalah pengulangan bunyi, suku kata, kata atau frasa letaknya di
depan, tengah dan akhir satuan lingual yang kesemuanya itu untuk memberikan suasana estetis/indah
(Sutarjo, 2002:125). Purwakanthi basa (lumaksita) adalah pengulangan suku kata, kata, dan baris
(Dhanu Priyo Prabowo, 2007:247). Jadi purwakanthi lumaksita adalah kata-kata atau kalimat yang
berada di belakang sama atau sesuai dengan kata-kata yang berada di depannya. Runtutnya kata atau
kalimat tidak selalu satu kata penuh, kadang-kadang hanya satu wanda saja, hanya kata-katanya juga
terdengar runtut jika dinyanyikan dan saling bersambungan, seperti pada data berikut ini:
(23) Eloke ulane aber upase
Eloke manuke putung swiwine
Eloke kenthuse bedhah wetenge
Eloke, eloke temen elok iki
“Hebatnya, bisa ulanya melimpah
Hebatnya sayap burungnya patah
Hebatnya, perut anak katak bedah
Hebatnya, hebatnya betul-betul hebat ini’
Data (23) terdapat perulangan kata seru eloke yang letaknya di awal baris sebanyak empat
kali. Perulangan ini untuk menambah estetisnya tembang dan untuk menarik perhatian serta mudah
untuk dingat.
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D. SIMPULAN
1. Majas repetisi salah satu cara pemanfaatan bunyi, kata, fase atau klausa yang terdapat dalam
tembang tradisional Jawa berupa perulangan guna penegasan arti, memperindah tembang dan
penekankan makna, sehingga tembang menjadi estetis, harmonis, dan tidak membosankan,
walaupun kata-kata yang digunakan sederhana.
2. Majas

merupakan ujud dari kreatifitas pengarang dalam berkarya. Majas repetisi yang

ditemukan dalam penelitian ini adalah: Majas Epizuekis, Majas Anafora, Majas Epistrofa,
Majas Mesodiplosis, Majas Anadiplosis, Purawakanthi swara atau asonansi ‘persamaan bunyi
vocal, Purwakandhi Sastra atau Aliterasi, dan Purwakanthi lumaksita ‘perulangan suku kata,
kata, frase.
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ABSTRAK
Kraton Surakarta Hadiningrat merupakan pusat kebudayaan Jawa yang adiluhung. Sebagai pusat
kebudayaan Jawa, tata krama atau unggah-ungguh merupakan hal yang sangat penting dan dominan. Penelitian
mengenai Prinsip Kerja Sama dan Kesantunan dalam Abdidalem Kraton Surakarta Hadiningrat ini bertujuan
untuk mengetahui bagaimana prinsip kerja sama dan kesantunan dalam abidalem kraton Surakarta Hadiningrat.
Data dalam penelitian berupa tuturan abdidalem dalam aktivitas sehari-hari dan upacara adat kraton mengenai
prinsip kerja sama dan kesantunan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, rekam, dan wawancara.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori Prinsip Kerja Sama (PKS) Grice dan
Prinsip kesantunan Leech. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa abdidalem kraton dalam bertutur
ternyata hanya mematuhi maksim yang kedua yaitu maksim kualitas. Sedangkan pada prinsip kesantunan
ditemukan maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim permufakatan, dan maksim kesimpatisan.
Selain memenuhi prinsip kesantuan Leech, abdidalem kraton Surakarta Hadiningrat dalam berkomunikasi juga
melanggar prinsip kesantunan yaitu maksim kebijaksanaan, maksim penghargaan, dan maksim permufakatan.
Kata kunci: Prinsip Kerja Sama, Prinsip Kesantunan, Abdidalem, Kraton Surakarta Hadiningrat.

A. PENDAHULUAN
Bahasa dapat digunakan sebagai alat verbal demi terjalinnya interaksi maupun komunikasi dalam
masyarakat. Dengan bahasa seorang penutur dapat mengekspresikan ujaran dengan maksud untuk
mengkomunikasikan sesuatu kepada mitra tuturnya agar dapat memahami apa yang hendak
dikomunikasikan, oleh karena itu penutur berusaha tuturannya sedapat mungkin benar-benar
informatif yang di dukung dengan bukti, singkat, tertib dalam ucapan, pemilihan diksi serta bahasa
yang disampaikan, tidak mengandung ketaksaan.
Dalam masyarakat kraton, seperti kraton Surakarta Hadiningrat, kelompok – kelompok sosial
terwujud karena rasa kebersamaan dalam anggota masyarakat tersebut. Dengan demikian, setiap
anggota masyarakat memiliki kebiasaan-kebiasaan perilaku yang berbeda satu dengan yang lainnya.
Komunikasi antara seseorang yang satu dengan yang lain dalam kraton Surakarta Haridingrat harus
berhati-hati karena dalam kraton Surakarta Hadiningrat terdapat tingkatan yang berbeda-beda.
Masyarakat kraton Surakarta Hadiningrat terdiri atas seorang raja yang memiliki sebutan
‘sampeyandalem’, putra-putridalem ‘putra-putri raja, sentanadalem ‘kerabat raja’, dan abdidalem
‘pegawai kraton’ sehingga dalam memilih kata harus dapat menyesuaikan dengan keadaan yang
menucapkan. Masyarakat kraton terdiri atas berbagai stratifikasi sosial yang berbeda-beda. Namun
demikian, mereka selalu menjalin hubungan kerja dan persahabatan. Kebersamaan mereka dapat
terlihat dalam kehidupan sehari-hari yang tercermin dalam sikap. Dalam kehidupan sehari-hari,
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abdidalem kraton Surakarta Hadiningrat masih memegang teguh prinsip kerja sama dan kesantunan,
seperti yang ditunjukkan dalam dialog berikut ini:

Data 1 Abdidalem

: Kangjeng Gusti Kusumayuda, dhawuhdalem,

Pengageng,

Wakil

Pengageng kadhawuhan nderek nampi tamu saking Malaysia, pengageman
Jawi Jangkep padintenan sowan kraton.
Kangjeng Gusti Kusumayuda, perintah Raja, Pimpinan, Wakil Pimpinan
mendapat tugas ikut menerima tamu dari Malaysia, pakaian Jawa lengkap
sehari-hari yang digunakan di kraton.
Putradalem

: nggih.
: Ya

Pada dialog di atas terjadi percakapan antara abdidalem dengan putradalem di kraton Surakarta
Hadiningrat. Bahasa Jawa ragam krama digunakan antar keduanya karena memberikan kesan saling
menghormati. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat kesantunan masih dipertahankan dalam
masyarakat kraton. Dalam kraton Surakarta Hadiningrat terdapat sistem komunikasi khusus yang
dilakukan oleh sekelompok tertentu, tingkatan tertentu, dan pada waktu tertentu dengan menggunakan
bahasa tertentu yaitu bahasa kedhaton. Sementara itu, di kraton Yogyakarta Hadiningrat bahasa
tersebut dikenal dengan sebutan bahasa bagongan. Menurut pengamatan penulis, ada banyak hal yang
menarik untuk diteliti khususnya mengenai penggunaan bahasa sebagai tindak tutur. Perlu diketahui
di zaman globalisasi, masyarakat kraton masih memegang prinsip kerja sama dan kesantunan.
Mengingat hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai prinsip kerja sama
dan kesantunan dalam abdidalem kraton Surakarta Hadiningrat.

B. KAJIAN TEORI DAN METODE
1. Pragmatik dan Konteks
Pragmatik memiliki hubungan yang erat dengan konteks. Pengertian konteks oleh Leech (dalam
Nadar, F.X 2009:6) sebagai background knowledge assumed to be shared by s and h and which
contributes to h’s interpretation of what s means by a given tuuterance. Penutur dan mitratutur harus
saling mengerti apa yang dibicarakan karena mereka masing-masing sudah mengetahui konteksnya.
Oleh karena itu, konteks sangat penting dalam pragmatik karena konteks merupakan hal-hal yang
gayut dengan lingkungan fisik dan sosial sebuah tuturan maupun latar belakag pengetahuan yang
sama-sama dimiliki oleh penutur dan mitratutur yang membantu mitratutur untuk menafsirkan makna
tuturan.
Konteks merupakan sesuatu yang menjadi sarana penjelas suatu maksud. Ada dua jenis sarana
yaitu pertama berupa bagian ekspresi yang dapat mendukung kejelasan maksud dan yang kedua
berupa situasi yang berhubungan dengan suatu kejadian. Konteks yang berupa ekspresi dapat
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mendukung kejelasan maksud itu disebut ko-teks (co-text). Sementara itu, konteks yang berupa situasi
yang berhubungan dengan suatu kejadian lazim disebut konteks (context) saja (dalam Rustono,
1999:20). Berdasarkan pendapat tersebut, hal ini dapat disimpulkan bahwa pragmatik merupakan
studi linguistik yang terikat dengan konteks. Konteks di sini mempunyai peranan yang kuat dalam
menentukan maksud penutur dalam interaksi sosialnya dengan mitratutur.
2.

Prinsip Kerja Sama Grice

PKS atau Prinsip Kerja Sama (cooperative principle) dikemukakan oleh Grice (1975) sebagai
nasihat kepada orang agar berkomunikasi secara efektif dan efisien sehingga antara penutur dengan
mitratutur dapat memahami apa yang dapat dikomunikasikan. Tetapi pada kenyataannya banyak
sekali orang yang telah melanggar prinsip tersebut. Prinsip Kerja Sama dibagi empat maksim atau
bidal sebagai berikut:
1. Maksim Kuantitas (the Maxim of Quantity) jangan terlalu banyak memberi informasi dan
jangan terlalu sedikit.
2. Maksim Kualitas (the Maxim of Quality) katakan yang sebenarnya dan tidak

boleh

berbohong.
3. Maksim Relevansi (the Maxim of Relevance) jangan katakan sesuatu yang tidak sesuai
dengan pokok pembicaraan. Katakan hal-hal yang relevan dengan pokok pembicaraan.
Maksim tersebut meyakinkan komunikator agar percakapan seharusnya koheren.
4. Maksim Cara ( the Maxim of Manner) katakan secara jelas dan ringkas.
a. Hindari pengungkapan yang tidak jelas.
b. Hindari ketaksaan.
c. Katakan secara ringkas (hindari kata-kata yang berlebihan)
d. Katakan secara beraturan (runtut)

3. Prinsip Kesantunan Leech
Prinsip kesantunan masih dipertahankan dalam masyarakat Jawa khususnya kraton yang masih
menjadi dominan. Prinsip kesantunan dapat didefinisikan sebagai berikut Politeness means putting
things in such a way as to take account of the feelings of the hearer (Brown dan Gilman, 1989:161).
Leech (1983) dalam (Chaer, 2010:56-61) mendeskripsikan ada enam prinsip kesantunan sebagai
berikut:
1).Maksim kebijaksanaan menjelaskan bahwa setiap peserta pertuturan harus meminimalkan
kerugian orang lain, atau memaksimalkan keuntungan bagi orang lain.
2).Maksim penerimaan menghendaki setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan kerugian bagi
diri sendiri dan meminimalkan keuntungan sendiri.
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3).Maksim kemurahan menuntut setiap peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada
orang lain dan meminimalkan rasa tidak hormat kepada orang lain.
4).Maksim

kerendahan

hati

menuntut

setiap

peserta

pertuturan untuk

memaksimalkan

ketidakhormatan pada diri sendiri, dan meminimalkan rasa hormat pada diri sendiri.
5).Maksim kecocokan menghendaki agar setiap penutur dan lawan tutur memaksimalkan kesetujuan
di antara mereka; dan meminimalkan ketidaksetujuan di antara mereka.
6). Maksim kesimpatihan mengharuskan semua peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa
simpati, dan meminimalkan rasa antipati kepada lawan tuturnya.
4. Jenis Penelitian
Penelitian mengenai prinsip kerja sama dan kesantunan yang tercermin dalam abdidalem kraton
Surakarta Hadiningrat yang meliputi prinsip kerja sama dan kesantunan berbahasa Jawa yang
digunakan oleh abdidalem kraton Surakarta Hadiningrat merupakan penelitian kualitatif dimana
dalam penelitian ini tidak menggunakan perhitungan-perhitungan secara kuantitatif tetapi dilakukan
dengan cara terjun langsung ke dalam abdidalem kraton yang sedang mengadakan ritual upacara adat
ataupun kegiatan sehari-hari dalam karaton. Menurut Subroto (2007:6), disebut penelitian kualitatif
karena data yang dikaji berupa kata - kata dan bukan angka atau data statistik. Sesuai dengan
perspektif yang dipakai, penelitian kualitatif berusaha memahami makna dari fenomena- fenomena,
peristiwa – peristiwa, dan kaitannya dengan orang-orang atau masyarakat yang diteliti dalam konteks
kehidupan dalam situasi yang sebenarnya.
5. Data dan Sumber Data
Data dalam penelitin tersebut berupa tuturan abdidalem dari berbagai peristwa tutur mengenai
prinsip kerja sama dan kesantunan dalam kraton Surakarta Hadiningrat. Sumber data dalam penelitian
ini berupa informan, aktivitas, dan dokumentasi. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan sebagai
berikut:
1)

Informan
Peneliti memilih informan sebagai sumber data yang terdiri dari para adidalem, humas (public
relation) serta pengageng “pembesar kraton” Dra. Gusti Kangjeng Ratu Wandhansari, Kangjeng
Gusti Pangeran Haryo Puger, B.A

2)

Aktivitas yang diamati
Aktivitas sehari-hari dalam interaksi sosial antar masyarakat kraton dalam aktivitas kerja dan
upacara adat.

3)

Dokumen
Peneliti memanfaatkan dokumen resmi atau naskah-naskah kuno yang berkaitan dengan bahasa
kedhaton yang diambil dari Sasana Pustka kraton Surakarta Hadiningrat.
6. Pengumpulan Data
Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, teknik rekam, dan wawancara. Observasi

dilakukan di kraton Surakarta Hadiningrat, peneliti terlibat secara langsung dengan cara mengikuti
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aktivitas kraton dalam aktivitas sehari-hari maupun pada waktu upacara adat kraton. Teknik rekam
digunakan untuk merekam percakapan abdidalem kraton yang berupa data lisan menggunakan MP3
sehingga tidak mengganggu proses tuturan yang terjadi. Selanjutnya, percakapan yang sudah direkam
kemudian ditranskipsikan secara ortografis yang berbentuk tulisan latin. Wawancara digunakan oleh
peneliti untuk memperoleh data mengenai prinsip kerja sama dan kesantunan dalam abdidalem kraton
Surakarta Hadiningrat.
7. Analisis Data
Dalam kajian linguistik, data yang diperoleh dalam tahapan penyediaan data lazim dikumpulkan
dan dikelompokkan menjadi suatu korpus data (Nadar: 2009:119). Data yang terkumpul dalam korpus
data dianalisis secara kontekstual dengan menggunakan teori tertentu. Selanjutnya data yang sudah
diringkas ke dalam korpus data akan dianalisis dengan teori Prinsip Kerja Sama (PKS) Grice yang
meliputi empat maksim untuk mengetahui apakah abdidalem kraton Surakarta Hadiningrat
menggunakan prinsip ini ketika bertutur dalam lingkungan kraton. Teori prinsip kesantunan Leech
meliputi enam maksim digunakan untuk menganalisis apakah abdidalem kraton Surakarta
Hadiningrat masih menerapkan prinsip kesantunan dalam lingkup kraton Surakarta Hadiningrat.

C. PEMBAHASAN
1. Prinsip Kerja Sama Grice
Apabila antara penutur dan mitratutur tidak mencapai suatu komunikasi dua arah, serta tidak
terjadi kesepakatan, maka dapat dikatakan telah melanggar prinsip kerja sama. Komunikasi yang baik
didasari atas beberapa pertimbangan yaitu; (1) prinsip kejelasan, (2) prinsip kepadatan, (3) prinsip
kelangsungan. Grice (1975) membagi prinsip kerja sama yang kemudian dijabarkan dalam bentuk
maksim, terbagi menjadi empat maksim, yakni maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi
dan maksim cara pelaksanaan. Untuk lebih jelasnya di bawah ini diuraikan tuturan-tuturan bahasa
Jawa dilihat dari maksim-maksim tersebut di atas sebagai berikut:
Data 2
Konteks situasi: abdidalem yang memberikan informasi untuk mengisi budaya Jawa di RRI
Surakarta.
Abdidalem

: Kangjeng, mbenjang Senin kapurih ngisi wonten RRI Surakarta bab budaya Jawa.
:’Kangjeng, besuk Senin disuruh mengisi di RRI Surakarta mengenai budaya Jawa.’

Abdidalem

: nggih, matur nuwun.
: ‘Ya, terima kasih.’

Berdasarkan teori PKS jawaban yang diberikan oleh masyarakat kraton telah melanggar maksim
kuantitas karena dia memberikan informasi yang sedikit namun demikian jawaban tersebut tidak
melanggar maksim kualitas yaitu dia dapat menjawab dengan jujur.
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Data 3
Konteks situasi : Dua orang abdidalem (kebon darat)1 yang sedang membersihkan kraton di dekat
Sasanasewaka.
Abdidalem

: wa..Pakdhe Kampret, nyapu dienjah-enjah.
‘Wa…paman Kampret, nyapu dilompat-lompat.’

Abidalem

: Kene lho, kowe tekan kono arep golek apa?
‘Sini, kamu sampai kesana mau cari apa?’

Abdidalem

: Ya.
: ‘Ya.’

Berdasarkan prinsip kerja sama, data (3) dikatakan telah melanggar maksim relevansi dan maksim
cara. Masyarakat kraton yaitu abdidalem telah memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan
pertanyaan yang diajukan. Hal ini dapat dilihat bahwa informasi yang diberikan abdidalem tersebut
tidak jelas dan menimbulkan ketaksaan. Ketika ditanya kamu ke sana mau cari apa? Jawaban yang
diberikan adalah ya.
Data 4
Konteks situasi: pada waktu upacara kenaikan tahta Raja kraton Surakarta Hadiningrat.
Bupati Estri

: Kangjeng Raden Aryo Tumenggung Saptodiningrat, pakenira kadhawuhan
mungelake Gamelan.
‘Kangjeng Raden Aryo Tumenggung Saptonodiningrat, kamu diperintahkan
membunyikan Gamelan.’

Abdidalem

: nggih, sendhika
‘Ya, siap laksanakan.’

Analisis data (4) menunjukkan bahwa abdidalem kraton telah melanggar maksim maksim
kuantitas karena dia memberikan informasi yang sedikit namun demikian jawaban tersebut tidak
melanggar maksim kualitas yaitu dia dapat menjawab dengan jujur.
2. Prinsip Kesantunan
Berbicara tentang kesantunan, pada penelitian ini, digunakan prinsip kesantunan menurut Leech
(1983). Prinsip tersebut dibagi menjadi enam maksim yaitu ; (1) maksim kebijaksanaan (tact maxim)
yaitu mengurangi kerugian orang dan menambahi keuntungan orang lain, (2) maksim kedermawanan
(generosity maxim) yaitu mengurangi keuntungan diri sendiri dan menambahi keuntungan orang lain,
(3) maksim penghargaan (approbatin maxim) yaitu mengurangi cacian dan menambahi pujian kepada
orang lain, (4) maksim kesederhanaan (modesty maxim) yaitu mengurangi pujian pada diri sendiri,
dan menambahi pujian pada orang lain, (5) maksim permufakatan (agreement maxim) yaitu
1

Kebon darat adalah abdidalem yang bertugas membersihkan kraton.
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mengurangi ketidaksesuaian antara diri sendiri dengan orang lain dan meningkatkan persesuaian diri
sendiri dengan orang lain, (6) maksim kesimpatisan (sympath maxim) yaitu mengurangi antipati dan
memperbesar simpati antara diri sendiri dan orang lain. Di bawah ini disajikan kajian data tuturan
dalam bahasa Jawa dilihat berdasarkan maksim-maksim kesantunan sebagai berikut:

Data 5
Konteks situasi : Percakapan antarabdidalem yang terjadi di dekat Handrawina kraton Surakarta
Hadiningrat yang sedang meminta bantuan untuk membantu jalannya Kirab Pusaka Malam 1 Sura.
Abdidalem

: niki kraton, (sambil menunjuk sekeliling kraton) benjing-enjing
sonten.
:’ini kraton, (sambil menunjuk sekeliling kraton) besuk sore itu.’

Abdidalem

: sesuk sore niku, malem jumat.
: ‘besuk sore itu, malam jumat.’

Abdidalem

: inggih, benjing-enjing sonten jam tiga, njenengan sampun tindak
alun-alun.
:’Ya, besok sore itu jam tiga, kamu sudah sampai alun-alun.’

Abdidalem

: O, inggih. Alun-alun mriko nopo mriki? ( sambil menunjuk Lor apa
Kidul )
:’O, ya. Alun-aun sana apa sini?

Abdidalem

: nggih. Alun-alun Kidul nggen Kleco.
:’Ya. Alun-alun Selatan di Kleco.’

Abdidalem

: nggih, O inggih.
:’Ya, oya.’

Data diatas termasuk tuturan yang memenuhi prinsip kesantuan Leech maksim kebijaksanaan.
Penutur menggunakan tuturan secara tidak langsung mengenai jalannya Kirab Pusaka Malam 1 Sura
kepada mitratutur yang juga abdidalem kraton Surakarta Hadiningrat dengan harapan agar terkesan
sopan dan tidak memerintah lawan tutur. Akan tetapi, karena mitratutur sudah paham maksud dari
tuturan penutur tersebut, sehingga penutur pun secara langsung menjelaskan kegiatan saat itu, serta
meminta pengertian abdidalem tersebut untuk membantu jalannya Kirab Pusaka 1 Sura. Abdidalem
yang bertindak sebagai mitratutur pun memberikan respon positif dengan menjawab “O, inggih.
Alun-alun mriko napa mriki?” yang bermakna setuju. Jawaban dari mitratutur memenuhi maksim
kebijaksanaan Leech karena penutur berusaha untuk mengurangi keuntungan dirinya sendiri, serta
memaksimalkan keuntungan bagi pihak yang lain dengan memberikan rasa pengertiannya atau
toleransinya agar Kirab Pusaka 1 Sura berjalan lancar.
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Data 6
Konteks situasi : Abdidalem meminta bantuan sesama abdidalem kraton Surakarta Hadiningrat untuk
tetap membantu jalannya Kirab Pusaka 1 Sura sampai hari Senin.
Abdidalem : Lha mangke maleme Senin, nggih tetep njenengan dipun mbantu riyin.
:’nanti malam Senin, ya tetap kemu bantu dulu.’
Abdidalem : bantu.
:’bantu’
Abdidalem : nggih, milah kirabe niku.
:’Ya, membagi kirabnya itu.’
Abdidalem : lha mangke njenengan pun laporan!
:’nanti kamu sudah laporan!’
Abdidalem

: nggih, mangke nderek nyuwun pirsa rumiyin.
:’Ya, nanti bertanya terlebih dahulu.’

Abdidalem : Njenengan pun laporan dereng?
: ‘kamu sudah laporan belum?
Abdidalem : dalem?
:’apa?’
Abdidalem : Njenengan pun laporan Gusti?
:’kamu sudah laporan Gusti?’
Abdidalem : napanipun, napanipun.
:’apa, apa?’
Abdidalem : lha bantu.
: ‘bantu’
Abdidalem : O, mboten, mboten.
:’O, tidak, tidak.’

Data pada tuturan di atas termasuk tuturan yang telah melanggar prinsip kesantunan Leech
maksim

kebijaksanaan.

Percakapan

tersebut

menunjukkan

bahwa

mitratutur

menuturkan

ketidaksesuaian dengan penutur. Abdidalem tersebut meminta penutur untuk melaporkan kepada
Gusti. Di dalam tuturan di atas tampak dengan jelas bahwa apa yang dituturkan penutur mengatakan
O, mboten, mboten, yaitu penutur hanya memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri, bukan
memaksimalkan keuntungan bagi pihak mitratutur. Demikian, dapat dikatakan tuturan di atas telah
melanggar maksim kebijaksanaan Leech.

Data 7
Konteks situasi : seorang abdidalem kraton memerintahkan kepada abdidalem yang lain untuk
membantu jalannya acara Malam 1 Sura.
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Abdidalem

: Kangjeng Citro mbenjang kadhawuhan mranata lampahing
tatacara mahargya setunggal sura tahun Je 1942 kados adat.
: ‘Kangjeng Citro, besok diperintahkan menyiapkan tatacara jalannya
menyambut satu Sura tahun Je 1942 seperti biasa.’

Abdidalem

: nggih mangke dipunbantu, kanca-kanca ingkang padhatan
nyengkuyung dipuntimbali.
: ‘ya siap laksanakan, nanti dibantu rekan-rekan yang biasa
membantu dipanggil.’

Abdidalem

: nggih.
:’ Ya.’

Tuturan yang terjadi antarabdidalem termasuk memenuhi kategori maksim kedermawanan karena
terlihat pada data diatas bahwa abdidalem datang ke kantor untuk meminta bantuan menyiapkan tata
cara jalannya menyambut satu Sura Je 1942. Hal ini mendapatkan jawaban positif dari mitratutur
sebagai berikut: nggih mangke dipunbantu, kanca-kanca ingkang padhatan nyengkuyung
dipuntimbali. Maksim kedermawanan atau sering disebut dengan maksim kemurahhatian merupakan
maksim yang memiliki prinsip bahwa peserta tutur diharapkan dapat menghormati orang lain.
Penghormatan peserta tutur terhadap orang lain akan terjadi apabila saat bertutur, penutur dapat
mengurangi keuntungan bagi dirinya sendiri dan memaksimalkan keuntungan bagi pihak lain. Tuturan
yang memenuhi kedermawanan banyak ditemukan di lingkungan kraton Surakarta Hadiningrat karena
maksim ini sesuai dengan karakter orang Jawa yang suka memberikan bantuan.
Data 8
Konteks situasi : seorang abdidalem kraton yang sedang memuji kerabat kraton yang berhasil
mendapatkan dana dari Pemda untuk keperluan ulang tahun tahta Raja atau kenaikan Raja.
Abdidalem

: niki lho dadi telengatus seket. Lhe, Kangjeng Satriyo berhasil
menyang minggah.
: “ini jadi tiga ratus limah puluh. Kangjeng Satriyo berhasil menuju
keatas.”

Abdidalem

: O, nggih.
: “ya.”

Abdidalem

: entuk anggaran ko Pemda.
:”dapat anggaran dari Pemda.”

Abdidalem

: Lha kapan sing nampa?
: “yang menerima siapa?”
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Abdidalem

: sing nampa nggih meniko biasanipun dhumateng sinten, ingkang
tiap event. Telungatus seket nyuta setaun tekan mriki, mongko ngge
Jumenengan telase telungatus nyuta punjul.
“yang menerima ya biasanya kalau ada acara. Tiga ratus juta setiap
tahun, padahal untuk Jumenengan habisnya tiga ratus juta lebih.”

Tuturan data

tersebut, menunjukkan maksim penghargaan yang diberikan abdidalem kepada

kerabat kraton yang bisa berhasil mendapatkan dana hibah dari Pemda untuk keperluan kenaikan tahta
Raja. Rasa penghargaan ini disebabkan oleh sulitnya kraton Surakarta Hadiningrat untuk
mendapatkan dana hibah untuk memenuhi kebutuhan kraton Surakarta Hadiningrat. Demikian, contoh
tuturan di atas dapat dikatakan tidak melanggar maksim penghargaan Leech.
Data 9
Konteks situasi : abdidalem kraton Surakarta Hadiningrat yang sedang berbincang-bincang dengan
temannya sesama abdidalem kraton Surakarta Hadiningrat pada waktu istirahat.
Abdidalem : kraton ora mbǝleh sapi ta Pak?
:” kraton tidak menyembelih Sapi ya Pak?”
Abdidalem : mbǝleh loro kok.
: “menyembelih dua.”
Abdidalem : gor loro.
: “hanya dua.”

Bentuk tuturan pada data diatas tidak memenuhi maksim penghargaan yang dijelaskan menurut
prinsip kesantunan Leech. Hal ini dapat dilihat pada tuturan abdidalem yang mengatakan gor loro,
abdidalem tersebut menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kraton Surakarta Hadiningrat karena
kraton sebesar itu hanya menyembelih dua ekor sapi saja. Dalam konteks ini, tuturan tersebut
melanggar prinsip penghargaan.
Data 10
Konteks situasi : seorang abdidalem kraton Surakarta Hadiningrat menyampaikan informasi bahwa
besuk hari Jumat dan Sabtu di suruh datang ke kantor karena ada acara 1 Sura.
Abdidalem

: Sendhika, benjang Jumat kalih Sabtu kadhawuhan mlebet badhe Sura.
: “Kamu, besuk Jumat sama Sabtu disuruh masuk karena Sura.”

Abdidalem

: Jumat Sabtu kadhawuhan mboten pamit.
: “Jumat Sabtu disuruh tidak boleh izin.”

Abdidalem

: Inggih, sendhika dhawuh.
:“Ya, laksanakan.”
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Data di atas termasuk ke dalam maksim permufakatan karena terlihat kata mufakat antar penutur
dengan mitratutur yang diwakilkan dengan kata ‘Inggih, sendhika dhawuh. Terlihat mitratutur saat
menanggapi tuturan petutur dengan anggukan-anggukan sebagai tanda setuju untuk masuk pada hari
Jumat dan Sabtu. Maksim ini akan mencapai kata mufakat jika terjalinnya komunikasi yang baik
antara penutur dan mitratutur dengan rasa saling mengerti akan situasi masing-masing. Tanpa ada
kata sepakat, tuturan tersebut tidak bisa dikatakan memunuhi maksim permufakatan.
Data 11
Konteks situasi : abdidalem yang sedang membicarakan salah satu kerabat kraton Surakarta
Hadiningrat yaitu Gusti Nur yang seharusnya duduk di tengahnya Gusti Puger saat upacara adat
kraton Surakarta Hadiningrat.
Abdidalem

: jane sing lenggah teng tengah gusti Puger nggih Gusti Nur jane!
:’sebenarnya yang duduk di tengah Gusti Puger ya Gusti Nur!’.

Abdidalem

: masalahnya biasa dibagi dari parentah kraton pusat.

Abdidalem

: napa tho?
:’apa ?’

Abdidalem

: pengageng yogiswara dhawuhaken ulama.
: ‘pimpinan Yogiswara memerintahkan kepada ulama’.

Abdidalem

: neng yo nganggo pakaian jawa.
:’tetapi ya memakai pakaian jawa.’

Bentuk tuturan pada data (11) di atas tidak memenuhi maksim permufakatan yang dipaparkan
menurut prinsip kesantunan Leech. Meskipun penutur berusaha untuk menjelaskan dengan cara
berdiskusi dengan mitratutur namun mitratutur mengatakan bahwa masalahnya biasa dibagi dari
parentah kraton pusat. Sikap tidak sepakat di antara penutur dan mitratutur tidak dapat dikatakan
bahwa tuturan tersebut mencapaki kata mufakat. Rasa tidak puas ditunjukkan dengan sikap mitratutur
mengatakan bahwa pengageng yogiswara dhawuhaken ulama.
Data 12
Konteks situasi : seorang abdidalem kraton yang memiliki kemampuan untuk menolak hujan.
Abdidalem kraton tersebut mendapatkan tugas untuk menolak hujan di rumah salah satu mantan siswa
pambiwara kraton Surakarta Hadiningrat
Abdidalem

: Saking Kartosura, Rumah Dinas Bulog, Niki rak angsal proyek
mriko!
“dari Kartosura, Rumah Dinas Bulog. Sekarang mendapat proyek
disana!”

210

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Abdidalem

: nggih, nolak udan!
: “Ya, menolak hujan!”

Abdidalem

: nggih, Bu Reni mantan siswanipun piyambak, angsal proyek
ndandosi rumah Dinas Kepala Bulog wonten Kartosura.
: “Ya, Bu Reni mantan siswa kita, mendapat proyek merenovasi
rumah Dinas Kepala Bulog di Kartosura.”

Abdidalem

: Pun, berkahipun Ingkang Maha Kuasa, lumintu panjenengan.
Dipun syukuri mawon Pak.
“sudah, berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, lewat kamu. Disyukuri
saja Pak.”

Dialog diatas terjadi di Sasanawilapa antarabdidalem kraton Surakarta Hadiningrat termasuk
memenuhi kategori maksim kesimpatisan Leech karena dalam maksim kesimpatisan, diharapkan
peserta tutur dapat memaksimalkan sikap simpati daripada antipati terhadap lawan tutur terlihat pada
data tuturan nggih, Bu Reni mantan siswanipun piyambak, angsal proyek ndandosi rumah Dinas
Kepala Bulog wonten Kartosura. Kemudian dijawab dengan Pun, berkahipun Ingkang Maha Kuasa,
lumintu panjenengan. Dipun syukuri mawon Pak. Tuturan ini menyatakan rasa ikut merasakan
bahagia dan bersyukur atas karunia yang telah diberikan Tuhan pada abdidalem Kraton Surakarta
Hadingrat.

D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan teori Prinsip
Kerja Sama (PKS) Grice menunjukkan bahwa abdidalem kraton dalam bertutur ternyata hanya
mematuhi maksim yang kedua yaitu maksim kualitas. Hal ini sejalan dengan prinsip abdidalem kraton
yaitu tidak suka berbohong dan berkata jujur apa adanya sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya,
abdidalem kraton dalam bertutur ternyata telah melanggar prinsip kerja sama pada maksim kuantitas,
maksim relevansi dan maksim cara. Sering kali jawaban yang diberikan oleh abdidalem kraton adalah
jawaban yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan konteks pembicaraan sehingga menimbulkan
ketaksaan.
Prinsip kesantunan Leech, pada penelitian maksim yang ditemukan oleh abdidalem kraton
Surakarta Hadiningrat adalah maksim kebijaksanaan, maksim kedermawanan, maksim permufakatan,
dan maksim kesimpatisan. Maksim kebijaksanaan dapat memberikan manfaat kepada orang lain.
Maksim kedermawanan sesuai dengan budaya masyarakat Jawa yang memegang prinsip bahwa dalam
berkomunikasi memerlukan sikap yang dermawan, maksim ini sesuai dengan watak masyarakat
Jawa yang sangat menghargai jasa lawan tutur. Maksim permufakatan menekankan supaya peserta
tutur dapat membina kecocokan atau permufakatan. Maksim tersebut sesuai dengan budaya
masyarakat Jawa yang tidak menyukai konflik sehingga lebih memaksimalkan kesepakatan antar
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penutur dengan mitratutur. Maksim yang terakhir yaitu maksim simpati. Maksim simpati menuntut
seseorang untuk memiliki rasa simpati, sikap ini mendukung karakter masyarakat Jawa yang cepat
merasa simpati apa yang telah dirasakan oleh lawan tuturnya. Selain memenuhi prinsip kesantuan
Leech, abdidalem kraton Surakarta Hadiningrat dalam berkomunikasi juga melanggar prinsip
kesantunan yaitu maksim kebijaksanaan, maksim penghargaan, dan maksim permufakatan.
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ABSTRAK
Pemimpin adalah pusat dari suatu sistem dan perintah. Sosok manusia yang ideal selalu digadanggadang untuk menjadi seorang pemimpin agar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran yang merata
tanpa ada pandang bulu pada masyarakatnya. Namun, kondisi Indonesia saat ini berkebalikan antara harapan
dan kenyataan. Indonesia mengalami krisis kepemimpinan, maka perlu dimunculkan sosok pemimpin yang
dapat dilihat dari watak dasarnya dengan melihat kembali pada kearifan lokal sebagai resistensi pada pengaruh
kolonialisme. Dalam penelitian ini akan diungkapkan watak-watak manusia yang tertulis dalam SP. Penelitian
ini merupakan penelitian desktiptif kualitatif dengan metode pustaka dalam pengumpulan datanya.
Permasalahan yang dibahas yaitu (1) apa yang dimaksud dengan watak manusia? (2) bagaimana gambaran
watak manusia dalam SP yang dijadikan landasan mengetahui watak putra-putra raja? (3) apa manfaat gambaran
watak manusia dalam SP untuk memilih pemimpin masa depan? Simpulan dari penelitian ini adalah dengan
mengetahui watak manusia dilihat dari kosmologi dapat membantu pemilihan pemimpin yang tepat seperti yang
dilakukan raja-raja Jawa jaman dahulu. Selain itu, dengan adanya gambaran watak manusia dalam SP dapat
membantu untuk pembentukan karakter anak-anak generasi penerus bangsa dengan membebaskan pengaruh
masa kolonialisme menggunakan kearifan lokal.
Kata kunci:Watak Manusia, Pemimpin, Kearifan Lokal, Pembentukan Karakter, Resistensi Kolonialisme
ABSTRACT
The leader is the center of a system and order. The ideal human figure has always predicted to be a
leader in order to create justice, welfare, and prosperity evenly without indiscriminately to people. However,
Indonesia's current situation contrasts between expectations and reality. Indonesia is experiencing a crisis of
leadership, it needs to be raised a leader who can be seen from the character essentially by looking back at the
local wisdom as resistance to the effects of colonialism. In this study will be disclosed human temperaments that
are written in the SP. This research is descriptive qualitative data collection methods in the literature. The
problems discussed are (1) what is meant by human nature? (2) how the human nature in the SP are used as the
basis to know the character of the king's sons? (3) what are the benefits of human nature in SP to choose a
leader? The conclusions of this research is to understand human nature seen from cosmology can help selecting
the right leader as did the kings of Java antiquity. Moreover, with the description of human nature in the SP can
help children's character formation of the next generation to liberate the influence of colonialism using local
wisdom.
Keywords: Human Character, Leader, Local Wisdom, Character Formation, Resistance Colonialism

A.

PENDAHULUAN
Pemimpin adalah pusat dari segala kebijakan dan perintah. Seorang pemimpin tidak hanya

bergelar tinggi ataupun bergelimang harta. Pemimpin itu adalah yang dapat memimpin bawahannya
atau anggotanya untuk menuju tujuan bersama dan mewujudkannya. Namun, sekarang ini pemimpin
identik dengan penguasa yang bergelimang harta sehingga mampu mengendalikan segala sesuatu
menggunakan harta kekayaannya. Banyak orang berlomba-lomba mendapatkan kursi panas untuk
menjabat menjadi kepala daerah, anggota dewan, atau bahkan sekedar menjadi lurah. Tidak sedikit
1
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yang menghalalkan segala cara untuk meraihnya. Ujung-ujungnya ketika menjabat bukan rakyat yang
menjadi utama tetapi golongannya sendiri dan kepentingannya yang didahulukan atau sekedar untuk
balik modal.
Beragam fenomena kepemimpinan muncul dewasa ini. Siaran berita tidak sedikit yang
diwarnai korupsi para pejabat, wakil rakyat, atau penyalahgunaan kewenangan untuk mengeruk
keuntungan pribadi. Kasus-kasus besar yang melibatkan para elite politik maupun nama-nama pejabat
telah menyeret mereka dalam jeruji besi sebagai koruptor. Permasalahan seperti inilah yang membuat
rakyat menjadi antipati bahkan tidak respek pada pemerintahan. Kebiasaan korupsi masih terbawa
sampai sekarang meskipun telah masuk pada jaman kemerdekaan.Sisa-sisa penderitaan masa
kolonialisme masih terbawa sampai sekarang sehingga masih ada sifat ingin mengeruk harta
sebanyak-banyaknya demi menjaga kelangsungan hidup dan berkuasa dengan mengandalkan
kekuatan untuk mensubordinasi yang lain.
Indonesia sekarang ini dianggap sedang mengalami krisis kepemimpinan. Hal ini membuat
masyarakat menjadi gamang untuk memilih pemimpin yang seperti apa karena pada masa kampanye
janji-janji manis ditebar untuk mendapatkan simpati. Masyarakat kini hanya menjadi objek dalam
pemilu. Mereka hanya akan mengikuti calon mana yang kuat atau yang memberi uang yang lebih
banyak. Pemilihan pemimpin tidak berdasar pada nurani lagi karena sudah banyak dimanipulasi dan
sudah banyak para pemilih yang diarahkan.
Sosok pemimpin yang arif bijaksana sedang dirindukan untuk memimpin negeri ini. Maka
dalam pemilihan perlu kehati-hatian dalam menentukan pilihan. Meskipun ada kegamangan ataupun
rasa kecewa pada pemimpin tetapi perlu dipupuk rasa percaya pada calon pemimpin selanjutnya agar
dalam masa pemilu masyarakat mau memilih dan tanpa paksaan ataupun karena suap. Dalam
menentukan pemimpin memang tidak mudah, apalagi pada masa kampanye. Pemilihan pemimpin
tentunya adalah yang ke depan dapat mengemban amanah sebagai pemimpin yang baik.
Pemilihan pemimpin juga dapat merujuk pada kearifan lokal yang dimiliki Indonesia.
Kearifan lokal atau yang sering disebut juga local genius adalah bentuk kecerdasan yang dimiliki oleh
masyarakat pemiliknya. Misalnya kearifal lokal Jawa merupakan butir-butir kecerdasan,
kebijaksanaan asli yang dihasilkan oleh masyarakat Jawa (Rahyono, 2015: 9). Kearifan lokal tersebut
adalah kearifan lokal Jawa yang di dalamnya ada petunjuk-petunjuk bagaimana memilih pemimpin
yang baik berdasarkan watak dasarnya. Kearifan lokal tersebut terekam dalam naskah Jawa yang
tersimpan di perpustakaan Pura Mangkunegaran Surakarta yaitu Reksapustaka. Naskah tersebut
adalah Serat Pawukon. Dalam Serat Pawukon digambarkan perwatakan manusia berdasarkan
wukunya. Hal ini pada jaman dulu digunakan para raja untuk mengetahui watak putranya
(Kuswulandari Alit, 2014: 9). Dari sini dapat juga digunakan sebagai salah satu cara untuk memilih
pemimpin yang berdasarkan pada watak kelahirannya. Dalam makalah ini akan dipaparkan mengenai
(1) apa itu watak manusia?, (2) bagaimana gambaran watak manusia dalam Serat Pawukon?, dan (3)
apa manfaat adanya gambaran watak dalam Serat Pawukon untuk memilih pemimpin masa depan?
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B.

KAJIAN TEORI DAN METODE
Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori mengenai watak manusia

berdasarkan sumber pustaka yang ditulis oleh O.U. Effendy dalam “Kepemimpinan dan Komunikasi”
(1981), dan W. Susetya dalam “Kepemimpinan Jawa” (2007). Selanjutnya adalah teori mengenai
kearifan lokal yang diperoleh dari sumber pustaka F.X. Rahyono dalam “Kearifan Budaya Dalam kata
Edisi Revisi” (2015). Pendekatan kajian sastra pascakolonial berdasarkan sumber pustaka yang ditulis
oleh Dwi Susanto “ Pengantar Kajian Sastra” (2016).
Makalah ini merupakan hasil dari penelitian pustaka yang berjenis desktiptif kulitatif yaitu
penelitian dengan data kualitatif dan hasilnya berupa deskripsi. Penelitian pustaka/ library research.
Penelitian pustaka atau library research yaitu penelitian yang dilakukan di kamar kerja peneliti atau
di ruang perpustakaan.Peneliti memperoleh data dan informasi tentang objek penelitiannya melalui
buku-buku atau alat-alat audiovisual lainnya (Atar Semi, 1993:8). Metode pengumpulan data dengan
menggunakan metode pustaka dengan teknik membaca dan mencatat. Metode pustaka adalah
pengumpulan data dilakukan melalui tempat-tempat penyimpanan hasil penelitian, yaitu perpustakaan
(Ratna, 2010: 196). Teknik baca memiliki peran penting dalam penelitian dengan sumber data
utamanya dalam bentuk tulisan (Ratna, 2010: 245).
Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif intepretatif. Metode kualitatif
intepretatif adalah menganalisis data kualitatif dengan cara-cara penafsiran yang secara khas bersifat
tekstual (Ratna, 2010: 306). Teknik analisis data menggunakan teknik intepretasi. “Intepretasi data
merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil
penelitian yang dilakukan” (Moleong,2015: 151).

C.

PEMBAHASAN
a. Watak dan Kepemimpinan
Watak dan kepemimpinan memang tidak dapat dipisahkan. Seorang yang berwatak keras

maka gaya kepemimpinannya juga akan keras begitu pula sebaliknya. Kepemimpinan sendiri berarti
gaya mempengaruhi orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Effendy, “…dalam pengertian
umum, kepemimpinan menunjukkan proses kegiatan seseorang dalam memimpin, membimbing,
mempengaruhi atau mengontrol pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain”. Lebih lanjut Effendy
menjelaskan bahwa faktor tepenting dalam kepemimpinan adalah mempengaruhi untuk mencapai
tujuan (1981: 1-2).
Cara seseorang dalam memimpin antara satu sama lain tentu berbeda. Gaya kepemimpinan
ada yang otoriter/ absolut, demokratis, dan ada juga yang tanpa peduli satu sama lain. Namun, yang
paling banyak menjadi sorotan adalah tipe gaya kepemimpinan otoriter dan demokratis. Keduanya
sangat kontradiktif di mana gaya kepemimpinan otoriter seluruh kendali ada di tangan pemimpin,
bawahan ataupun anggota tidak ada kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya bahkan ada rasa
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tunduk karena takut. Maka gaya kepemimpinan ini juga sering disebut absolut karena tipe gaya ini
akan lebih langgeng dalam berkuasa. Bawahan ataupun anggota tidak berani untuk melawan karena
seakan-akan hidup mereka berada di tangan pemimpin. Gaya kepemimpinan ini pernah diterapkan di
Jerman semasa Adolf Hitler yang terkenal dengan tangan besinya. Gaya kepemimpinan yang kedua
adalah demokratis yang seakan menjadi jawaban atas gaya kepemimpinan otoriter. Gaya demokratis
adalah gaya kepemimpinan yang mendengarkan aspirasi bawahan/ anggota sehingga tercipta suasana
demokrasi. Gaya ini sudah banyak diterapkan negara-negara di berbagai belahan dunia, misalnya
Indonesia, Amerika, Selandia Baru, dan Denmark. Effendy menegaskan untuk digaris bawahi bahwa
negara demokratis itu tidak hanya cara memperoleh pemimpinnya dengan demokrasi saja tetapi juga
dalam penyelenggaraan negara juga harus dengan proses demokrasi (1981: 26-27).
Ada juga klasifikasi cara memimpin berdasarkan hubungannya dengan bawahan/ anggota
yaitu top down dan bottom up. Top down yaitu cara memimpin dengan perintah langsung, jadi segala
sesuatu pusatnya dari pemimpin sedangkan bawahan/ anggota tinggal melaksanakan saja. Misalnya
ada kebijakan maka keboijakan itu dibuat oleh pimpinan dan bawahan/ anggota tinggal melaksanakan
kebijakan itu. Bottom up yaitu cara memimpin dengan memperhatikan suara dari bawah/ anggota
dalam menentukan kebijakan sehingga bawahan/ anggota ditampung aspirasinya kemudian barulah
dibentuk kebijakan yang mewadahi kebutuhan seluruh lapisan. Dalam prakteknya antara top down
dan bottom up dapat digunakan secara bersama yang disesuaikan dengan situasi. Apabila salah satu
saja yang digunakan maka top down akan cenderung pada gaya kepemimpinan otoriter dan bottom up
mendapatkan anggapan tidak punya pendirian. Namun, dibalik kekurangan itu semua, penggunaan
antara keduanya dengan kolaborasi dianggap lebih cocok karena saling melengkapi dan sering
dipraktekkan.
Menurut Gerungan dalam Effendy, setiap pemimpin minimal harus memiliki 3 hal yaitu
persepsi sosial (social perception), kemampuan berpikir abstrak (ability in abstract thingking), dan
keseimbangan emosional (emotional stability). (1981: 8-11). Lebih lanjut Effendy juga menjelaskan
kecapakan yang diperlukan pemimpin karena mengingat tugas pemimpin itu adalah sebagai
komunikator, negosiator, dan sekaligus sebagai monitor (1981: 99-112).
Teladan konsep kepemimpinan di Indonesia yang masih relevan sampai sekarang adalah Ki
Hajar Dewantoro. Konsep kepemimpinan itu disebut kepemimpinan Pancasila yang terdiri dari tiga
kalimat:
-

Ing ngarsa sung tuladha

-

Ing madya mangun karsa

-

Tut wuri handayani

Arti secara harafiahnya adalah di depan memberikan teladan, di tengah membangun karsa
atau inisiatif, dan mengikuti dari belakang dengan membimbing (Effendy, 1981: 15-17). Keteladanan
memang diperlukan dalam memimpin karena seorang pemimpin akan mendapatkan kepercayaan dari
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yang dipimpinnya apabila memberikan contoh. Terlebih lagi sebagai pemimpin yang berada di garda
depan sudah sepatutnya untuk menjadi pelopor yang akhirnya dapat dicontoh. Susetyo memberikan
pandangan pada bagian tengah adalah pejabat atau penguasa di tingkat menengah tidak hanya bersifat
pasif melainkan diharapkan mampu untuk memberikan gagasan dan ide untuk mendukung kebijakan
yang telah ditetapkan (2007: 58). Namun, yang berada di belakang tidak boleh mengekor saja justru
harus ikut berperan aktif dengan mendukung dan melaksanakan kebijakan dengan baik agar terwujud
tujuan bersama.
Berbeda lagi dengan kepemimpinan Jawa yang mengambil ajaran dari kisah-kisah
pewayangan. Misalnya mengenai kepemimpinan titisan Bathara Wisnu yaitu Sri Rama Wijaya Raja
Ayodya dan Sri Bethara Kresna Raja Dwarawati yang menggunakan ‘Ilmu Hastha Brata’ untuk
memimpin negaranya (Susetya, 2007: 7-12, 2016: 193-201). Pemimpin juga harus menghindari sifat
ataupun sikap buruk seperti Ma-Lima. Ma-lima yang merupakan ajaran dari salah satu Sunan dalam
Sunan Wali Sanga dan juga merupakan piwulang di Keraton adalah singkatan dari main (judi), minum
(mabuk-mabukan), maling (mencuri), madat (menghisap ganja), dan madon (main perempuan yang
bukan isterinya). Ada lagi hal yang harus dihindari seorang pemimpin yaitu adigang, adigung,
adiguna. Kalimat ini merupakan nasehat Sri Mangkunegara IV pada putra raja (Susetya, 2007: 48).
Selain itu kalimat ini merupakan pitutur luhur yang membahas mengenai kebanggaan yang berlebihan
sampai menjadi sifat sombong. Adigang berarti membanggakan kekuatan dan kekuasaan. Adigung
berarti membanggakan kebesaran, kekayaan, dan harta benda. Adiguna berarti membanggakan
kepandaian, kecerdasan, atau keahlian tertentu (Sumodiningrat dan Ari Wulandari, 2014: 3).
b. Watak Manusia dalam SP
Ajaran moral berupa pendidikan karakter telah terdokumentasikan dalam naskah-naskah
kuno. Termasuk ajaran mengenai kepemimpinan Jawa yang telah tertulis pada naskah Jawa. Dalam
naskah Jawa ada berbagai macam isi antara lain naskah sejarah, naskah religi, naskah hukum, dan
naskah piwulang (Florida, 1993). Naskah piwulang tersebut berisi ajaran baik ajaran moral secara
umum maupun ajaran berupa pendidikan karakter termasuk kepemimpinan.
Dalam mempelajari naskah-naskah tersebut diperlukan suatu bidang keilmuan khusus yaitu
filologi. Informasi tentang masa lalu dapat diperoleh dari hasil-hasil karya sastra yang ada (Baried,
1977: 16). Menurut Djamaris, filologi adalah suatu ilmu yang objek penelitiannya naskah-naskah
lama (2002: 3). Menurut Ikram, filologi dalam arti luas adalah ilmu yang mempelajari segala segi
kehidupan di masa lalu seperti yang ditemukan dalam tulisan dan di dalamnya tercakup bahasa, sastra,
adat istiadat, dan lain sebagainya (1997:1). Naskah merupakan hasil kekayaan intelektual nenek
moyang pada jaman dahulu yang merupakan kearifan lokal yang terekam dalam bentuk tulisan dalam
berbagai media tulis yaitu di daun rontal, kulit kayu, kulit binatang, bambu, dan dluwang (Hartini,
2012: 11).
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SP tersimpan di dua tempat berbeda yaitu perpustakaan Keraton Surakarta yaitu Sanapustaka
dan perpustakaan Pura Mangkunegaran yaitu Reksapustaka. Di Sanapustaka ada 9 (sembilan) naskah
dan di Reksapustaka ada 7 naskah. Setelah dikerjakan secara filologis dengan perbandingan
ditemukan naskah yang paling asli berdasarkan naskah dengan ilustrasi adalah yang tersimpan di
Reksapustaka dengan nomor katalog lokal Reksapustaka I1 sebagai naskah dasar dengan identitas
pengarang/ penyalin AR yaitu Atma Rujita (Kuswulandari Alit, 2012). Serat Pawukon ini berbentuk
prosa dengan disertai ilustrasi gambar wayang yang melambangkan setiap wuku.
Jawa mengenal ada dua bentuk dunia atau yang disebut juga kosmos yaitu mikrokosmos dan
makrokosmos. Mikrokosmos disebut juga jagat cilik yang merupakan diri pribadi manusia, sedangkan
makrokosmos disebut juga jagat gedhe yang merupakan dunia, alam semesta. Keduanya
mempengaruhi kehidupan manusia misalnya pada perhitungan hari baik yang dalam Jawa biasa
disebut ilmu petung. Menurut Endraswara, petung Jawa biasanya menjadi ciri khas kebatinan.
Lanjutnya petungan dimaksud untuk menyerasikan kejadian-kejadian di bumi dengan kondisi-kondisi
adiduniawi dan merupakan rangkuman etika kosmos (2011: 37). Jagat cilik adalah yang menjadi
motor hidup (Endraswara, 2011: 150).
Petungan di Jawa berkenaan dengan perhitungan hari berdasarkan penanggalan. Perhitungan
wuku juga berkaitan dengan penanggalan Jawa yang mengenal pancawara/ pasaran, saptawara/
pekan, asthawara/ padewan, sadwara/ paringkelan, dan nawara/ padangon. Pawukon merupakan
penghitungan waktu berdasarkan wuku, maka dalam serat ini yang berjudul Serat Pawukon isinya
mengenai wuku saja yang berjumlah 30 (tiga puluh). Wuku merupakan satuan waktu yang terdiri dari
30 (tiga puluh) minggu. 1 (satu) minggu terdiri dari 7 (tujuh) hari, sehingga siklus wuku berumur 210
hari. Perhitungannya berdasarkan pertemuan dua hari dalam sistem pancawara/ pasaran dan
saptawara/ pekan menjadi satu. Wuku yang berujmlah 30 dimulai dari wuku Sinta dan diakhiri wuku
Watugunung. Penamaan wuku diambil dari nama prabu Watugunung, 2 (dua) isterinya, dan 27
anaknya (Sutarjo, 2010: 128). Dalam SP, sifat dasar yang dimiliki wuku disimbolkan dengan ilustrasi
dalam bentuk gambar berupa tokoh wuku atau dewa, kayu atau pohon, burung, air, bangunan atau
gedhong, candi, umbul-umbul atau bendera, senjata, dan gunung (Kuswulandari Alit, 2012: 213-214).
Berikut ini watak wuku dalam Serat Pawukon yang diambil dari penjelasan Kuswulandari Alit (2012:
306-311) dan Sutarjo (2010: 129-137).
1. Wuku Sinta: wuku ini dinaungi Dewa Batara Yamadipati. Watak orang dalam wuku ini
adalah pecemburu, pemarah, tetapi halus budi pekertinya, ramah dan cerdas, besar nafsunya,
selalu bersedih, dermawan, tajam firasatnya, setiap pekerjaan dikerjakan dengan tekun dan
rapi, selalu memperlakukan orang lain dengan baik, tidak pernah mendendam dengan
siapapun, apabila ada perintah dilaksanakan dengan turut akan baik baginya dan orang
banyak, selalu menampilkan wajah yang gembira sehingga kelihatan muda, dan selalu
memperlakukan orang dengan baik sehingga banyak yang ingin mendekat untuk
mendapatkan perlindungan.
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2. Wuku Landhep: wuku ini dinaungi oleh Dewa Batara Mahadewa. Watak orang dalam wuku
ini adalah gemar melakukan puja semadi, dermawan, luhur budi pekertinya, bijaksana,
mempunnyai sifat terbuka dan murah rejeki, berwajah simpatik sehingga banyak orang
tertarik padanya, tidak pernah mendendam terhadap siapapun, adakalanya tidak konsekuen,
dan jika ada perintah akan diikutinya tapi agak toleran.
3. Wuku Wukir: wuku ini dinaungi oleh Dewa Batara Manayekti. Watak orang dalam wuku ini
adalah sopan santun, dermawan, bicaranya enak didengar, tidak senang diungguli orang lain,
baik hati, berbudi luhur dan berwibawa, nasehatnya selalu diikuti, kehidupannya tenteram dan
banyak rejeki, cara kerjanya cekatan, teliti, dan jujur sehingga diperhatikan oleh atasan, suka
bekerja dan tekun, tetapi kurang tabah dalam menghadapi bahaya dan pendiriannya mudah
dipengaruhi.
4. Wuku Kurantil: wuku ini dinaungi oleh Dewa Batara Manayekti. Watak orang dalam wuku
ini bersifat menerima mandat, senang bekerja (ubed), banyak yang menyukai, simpatik dan
ramah tamah, sabar tetapi memiliki pendirian yang tegas, mudah mencari uang dan banyak
relasinya, disayang oleh atasannya, tetapi sedikit suka menghamburkan uang maka tidak bisa
menyimpan harta, dan panasan hati.
5. Wuku Tolu: wuku ini dinaungi oleh Dewa Batara Bayu. Watak orang dalam wuku ini adalah
kuat pendiriannya, polos, dermawan, luhur budi pekertinya, ramah tamah tapi keras hatinya,
cekatan dan terampil dalam mengerjakan tugas, kuat tidak tidur pada malam hari, pemberani,
murah rejeki, tapi sayang haus akan pujian sehingga apabila dipuji akan mudah keluar
uangnya.
6. Wuku Gumbreg: wuku ini dinaungi oleh Dewa Batara Cakra. Watak orang dalam wuku ini
adalah ikhlas, memiliki cita-cita luhur, tidak memmikirkan keduniawian, jarang bicara tapi
sekali berucap selalu tepat, terbuka dan terus terang, cerdas dalam pemikiran dan berpendapat
sehingga banyak dikagumi orang, lemah lembut, dapat dijadikan perlindungan keluarga,
perintahnya halus tapi cukup tegas, murah rejeki, tetapi cukup keras.
7. Wuku Warigalit: wuku ini dinaungi Dewa Batara Asmara. Watak orang dalam wuku ini
adalah selalu prihatin, banyak yang ingin mendekati karena berparas rupawan, senang hidup
menyendiri (introvert), pendiriannya tidak tetap yang akhirnya mempengaruhi cita-cita dan
keinginannya, cenderung sering berganti teman hidup/ sering menikah, dan merupakan orang
pecemburu.
8. Wuku Warigagung: wuku ini dinaungi oleh Dewa Batara Maharesi. Watak orang dalam
wuku ini adalah ikhlas, bicaranya enak didengar karena ramah tamah dan halus budi
bahasanya, pandai mencari rejeki, berani, waspada dan hati-hati, selalu melaksanakan tugas
sesuai tanggung jawabnya, naseehatnya diikuti oleh semua orang yang memerlukan,
mempunnyai pendirian yang teguh, rejekinya lumayan cukup untuk kebutuhan sehari-hari,dan
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merupakan orang yang hemat dalam mempergunakan harta benda yang dimilikinya sehingga
tidak mau bermain spekulasi.
9. Wuku Julungwangi: wuku ini dinaungi oleh Dewa Batara Sambu. Watak orang dalam wuku
ini adalah ikhlas, mudah mencari rejeki tapi tidak pandai menyimpannya, pandai mencari
pekerjaan sesuai dengan yang disenangi, berbudi luhur sehingga banyak yang senang
terhadapnya, pemurah hati, terbuka tapi banyak bicara, dan selalu menginginkan orang untuk
mengetahui kebaikan yang telah dilakukannya.
10. Wuku Sungsang: wuku ini dinaungi oleh Dewa Batara Gana. Watak orang dalam wuku ini
adalah rajin dan bersemangat dalam bekerja, pandai menyesuaikan diri, senang bekerja
(ubed), dan tidak begitu memikirkan harta benda. Namun, selalu menginginkan orang untuk
mengetahui kebaikan yang telah dilakukan, berwatak keras, menginginkan barang milik orang
lain, agak boros, sering kali berbuat khilaf (pelupa), dan suka menolong sesame meskipun
dalam keadaaan dirinya sulit sehingga akhirnya di belakang menggerutu yang menyebabkan
kurang ikhlas.
11. Wuku Galungan: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Kamajaya. Watak orang dalam wuku
ini adalah pendiriannya teguh tidak mudah goyah sehingga tidak mudah tergoda, selalu
senang menyumbangkan tenaga,pandai mempengaruhi dan menarik perhatian orang, pekerja
keras tapi tidak pandai menyimpan harta kekayaannya karena suka berfoya-foya maka sering
kali hidup menderita, mudah sekali jatuh cinta, mudah tersinggung dan mudah marah, merasa
iri hati pada kekayaan dan keberuntungan orang lain sehingga gemar menginginkan
kepemilikan orang lain, dan berwatak keras.
12. Wuku Kuningan: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Indra. Watak orang dalam wuku ini
adalah terampil dan teliti dalam pekerjaan , pandai bicara sehingga percakapannya enak
didengar, tegas dan cerdas tetapi mempunnyai sifat pemalu (introvert) dan menjauhi
keramaian sehingga dapat menghambat kemajuannya. Selain itu juga memiliki sifat hemat
dalam penggunaan uang tapi cenderung kikir dan merupakan orang yang angkuh tapi teliti.
13. Wuku Langkir: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Kala. Watak orang dalam wuku ini
adalah senang memberi, pemberani dan tidak takut pada siapapun atau rintangan, dan mudah
menyesuaikan diri. Namun sayangnya, oranganya juga berwatak tidak patuh, nistha, bodoh,
hatinya mudah panas, dan kerap melakukan perbuatan tercela.
14. Wuku Mondhasiya: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Brama. Watak orang dalam wuku
ini adalah ringan tangan dalam membantu orang, hemat dan berhati-hati dalam pengeluaran
meskipun mudah mencari rejeki dari mana saja secara halal, hidupnya tenang karena jujur,
budi bahasanya halus tetapi tegas sehingga tidak mudah dipengaruhi karena kuat dan tegas
dalam berpendirian, kadang-kadang mempunnyai sifat kurang sabar, cenderung berangasan,
dan berwatak keras.
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15. Wuku Julungpujut: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Guritna. Watak orang dalam wuku
ini adalah mempunnyai wajah yang rupawan, tuturnya baik, ramah, dan sopan santun,
memiliki semangat tinggi untuk mencapi cita-cita, pandai menyimpan rahasia, perasaannya
sangat peka tapi mudah tersinggung, tidak mudah marah tapi sekali marah sukar
dikendalikan, pendiam (introvert) sehingga tidak suka keramaian, tidak suka diungguli
norang lain, dan memiliki nafsu badani.
16. Wuku Pahang: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Tantra. Watak orang dalam wuku ini
adalah mudah diminati bantuan, berani menyerempet-nyerempet bahaya, rejekinya mudah
karena mudah bergaul (extrovert) dan suka bicara blak-blakan yang akhirnya menyinggung
perasaan orang, hati mudah panas, boros tetapi ikhlas, dan merupakan orang yang banyak
bicara/ cerewet.
17. Wuku Kuruwelut: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Wisnu. Watak orang dalam wuku
ini adalah memiliki daya ingat yang kuat, arif bijaksana, awas dan bersungguh-sungguh,
hatinya bersih, dermawan, luhur budi pekertinya, bicaranya unggul, selalu prihatin, mudah
mencukupi kebutuhan hidup seehari-hari, bertindak adil sebagai pengayom keluarga, tidak
mudah putus asa, wirasat, dan intuisinya tajam.
18. Wuku Marakeh: wuku ini dinaungi oleh Dewa BetaraSurenggana. Watak orang dalam wuku
ini adalah selalu bersyukur, dalam bertindak selalu berhati-hati dan matap, cinta pada semua
keluarga, berpandangan luas, mudah mencari harta benda tapi suka memamerkannya pada
orang, dan agak suka menonjolkan diri terutama tentang kepandaiannya.
19. Wuku Tambir: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Siwah. Watak orang dalam wuku ini
adalah pandai mengatur keuangan, pandai bersilat lidah, pandai menyebarkan berita bohong
sehingga orang mudah percaya, jalan pikirannya sulit diikuti karena yang dikatakan tidak
sesuai isi hatinya, congkak, angkuh, setiap ucapannya tidak enak didengar, hanya luarnya saja
yang terlihat baik, suka pamer dan menonjolkan diri.
20. Wuku Medangkungan: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Basuki. Watak orang dalam
wuku ini adalah setia, hati-hati dalam berbicara, bisa dipercaya, apa yang dikatakan selalu
benar, jalan pikirannya teratur (sistematis), pendapat dan hasil penemuannya memukau
banyak orang, senang merantau dan dapat hidup senang dalam perantauan, tetapi suka pamer
atas kekayaan dan kepandaiannya.
21. Wuku Maktal: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Sakri. Watak orang dalam wuku ini
adalah halus dan sopan dalam bertutur kata sehingga enak didengar, segala tindakan telah
dipikirkan masak-masak, pandai menerima ajaran, pandai berpenampilan/ berbusana, citacitanya luhur, berwatak prajurit, memiliki semangat tinggi dan berbudi luhur, pikirannya
tajam, pekerjaannya cepat, rapi, dan teliti sehingga diperhatikan atasan, hidupnya selalu
beruntung dan memiliki harta kekayaan dari jerih payahnya tapi sedikit sombong dan angkuh.
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22. Wuku Wuye: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Kuwena. Watak orang dalam wuku
adalah suka menyenangkan orang lain, pandai dan sedikit bicara dengan singkat tapi padat
isinya, tegas dalam tindakan, menginginkan hidup yang tenteram dan tidak suka resiko
apalagi merugikan orang, selalu berhati-hati dan waspada, memiliki pikiran yang tajam
sehingga mudah menyelesaikan permasalahan, tergolong introvert karena menjauhi
keramaian, gampang mutung, cemburuan, pemurah banyak rejekinya dan panjang umurnya
tapi tidak mudah percaya pada orang.
23. Wuku Manahil: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Sitragatra. Watak orang dalam wuku
ini adalah sopan santun, rajin, selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan sesuatu,
mudah beradaptasi, pikiran dan perasaannya tajam sehingga cepat tanggap, tidak serakah dan
tidak suka berpesta pora, sejalan antara perkataan dan perbuatan, berwibawa, halus budinya
tapi saying agak angkuh dan suka menonjolkan diri, selalu menganggap tinggi diri sendiri,
dan sering salah paham.
24. Wuku Prangbakat: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Bisma. Watak orang dalam wuku
ini adalah agak tertutup (introvert) cenderung pemalu, berkemauan keras dan tegas dalam
bertindak, tangkas, pemberani, kukuh dalam mencapai cita-cita, segala sesuatu dihadapi
dengan tenang, dikaruniai umur panjang, banyak rejeki, segala perintahnya apabila tidak
dilaksanakan akan berbuntut panjang, tidak mudah putus asa, tabah menghadapi segala
rintangan, tapi sayang agak angkuh, kaku, dan kikir.
25. Wuku Bala: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betari Durga. Watak orang dalam wuku ini adalah
dermawan, tidak ada yang ditakuti, memiliki cita-cita yang tinggi, segala perintahnya
mengandung pengaruh yang ditakuti oleh orang, budi bahasanya polos, dalam penuturan
kurang bijaksana sehingga sering kali menyakitkan hati orang meskipun hatinya baik, pandai
mencari gara-gara di mana-mana, jahil, gemar berbuat yang tidak patut, pikirannya cerdas
tetapi agak sombong, dan tidak ada yang ditakuti.
26. Wuku Wugu: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Singajalma. Watak orang dalam wuku ini
adalah bercita-cita luhur, mempunnyai pandangan dan pengetahuan luas tapi agak cemburuan,
selalu terlihat berhati-hati tetapi sebenarnya sembrono, banyak rejeki tetapi boros, selalu
berprasangka, perasaannya sangat peka dalam menanggapi sesuatu (mudah tersinggung), dan
kikir.
27. Wuku Wayang: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betari Sri. Watak orang dalam wuku ini
adalah sifatnya halus dan luhur budi pekertinya, tutur katanya enak didengarkan, banyak yang
menyukai sehingga hidupnya selalu beruntung, selalu prihatin, welas asih, deramawan, selalu
waspada,berwajah rupawan sehingga menjadi kesayangan orang-orang besar, berjiwa sosial
dan tidak segan berkorban demi orang lain, segala perintahnya menyejukkan hati dan
mengandung arti yang sangat dalam sehingga akan dituruti orang.
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28. Wuku Kulawu: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Sadana. Watak orang dalam wuku ini
adalah berlaku jujur dalam perbuatannya, mudah berwelas asih pada orang, menaruh rasa
hormat pada orang, terbuka, murah hati dan suka humor, mendapat kepercayaan karena
kejujurannya, kukuh, bisa diandalkan, mudah menarik perhatian, dermawan, waspada, dan
rejekinya banyak tapi tidak pandai menyimpan harta.
29. Wuku Dukut: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Baruna. Watak orang dalam wuku ini
adalah selalu waspada, halus tutur bahasanya, cerdas, pandai mengumpulkan harta benda,
banyak yang menyukai karena rasa sosialnya yang tinggi, pemberani, bersungguh-sungguh,
hidupnya selalu beruntung tetapi agak angkuh, selalu ingin memiliki apa yang menurutnya
menarik, sering berbuat hal-hal yang tidak patut, dan cenderung kikir.
30. Wuku Watugunung: wuku ini dinaungi oleh Dewa Betara Antaboga. Watak orang dalam
wuku ini adalah suka bersemadi sehingga berbakat menjadi pertapa, selalu prihatin, pendiam
dengan bicara seperlunya saja dan suka menyendiri (introvert), cita-citanya tinggi, tak mau
kalah untuk mempertahankan pendiriannya, berwajah simpatik tetapi tak suka bergaul,
memiliki sifat pecemburu, jahil, menduakan hati, suka mengadu, dan mengharap kesalahan
orang lain.
c. Memilih Pemimpin Masa Depan dan Bebas dari Belenggu Kolonialisme
Berdasarkan gambaran watak dalam setiap wuku dapat dimanfaatkan untuk mengetahui
seperti apa dalam memilih calon pemimpin. Sebelumnya perlu dikonstruksi terlebih dahulu
kepemimpinan seperti apa yang diinginkan. Apakah demokratis, otoriter, bahkan tipe kepemimpinan
yang punya visi masing-masing tergantung bagaimana pandangan idealnya. Melihat kondisi Indonesia
sekarang ini, gaya kepemimpinan yang telah diterapkan adalah gaya kepemimpinan demokratis.
Budaya demokratis biasa mendengarkan aspirasi-aspirasi rakyat untuk ditindaklanjuti sebagai
kebijakan.
Karya sastra yang ada sebagai warisan leluhur mengandung nilai-nilai perjuangan dari para
pendahulu. Nilai-nilai ini dapat digunakan dari masa ke masa untuk membentuk karakter keIndonesiaan. Memang tidak dipungkiri di mana karya sastra itu lahir banyak pada masa kolonialisme
yang tentu akan mempengaruhinya. Namun, tidak sedikit dari karya sastra yang merupakan resistensi
dari kolonialisme. Maka perlu adanya kajian sastra yang memiliki pendekatan kajian pascakolonial.
“Kajian pascakolonial ini mempersoalkan berbagai hal seperti dampak atau efek buruk yang dianggap
bermanfaat bagi keberlangsungan kuasa imperialisme seperti warisan budaya, hadiah peradaban, dan
lain-lain”, (Susanto, 2016: 37). Bentuk resistensi terhadap kolonialisme dari segi pemikiran adalah
dengan benteng menggunakan kearifan lokal. Kearifan lokal adalah hal penting dan strategis dalam
rangka pencerdasan bangsa (Rahyono, 2015: 9). Selain itu juga merupakan kepribadian suatu
masyarakat yang digunakan untuk melawan kekuatan dari luar, jika kerifan loka/ local genius hilang
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atau musnah maka dipastikan kepribadian bangsa akan memudar (Poespowardojo dalam Rahyono,
2015: 9).
Penggunaan watak sesuai wuku ini sebagai kearifan lokal dapat digunakan untuk menentukan
pemimpin masa depan, dengan melihat bagaimana sifat-sifatnya orang harus lebih selektif lagi agar
tidak mudah tertipu dengan tampakan saja. Dulu telah diterapkan para Raja Jawa untuk menilai
karakter putranya. Putra raja yang menjadi putra mahkota adalah putra tertua Raja dari permaisuri
yang kelak akan menjadi Raja. Pada masa sekarang dapat digunakan untuk memilih pemimpin masa
depan dengan pembentukkan karakter pada generasi muda. Generasi muda merupakan pemegang
tongkat estafet kepemimpinan masa mendatang yang perlu diperhatikan masalah dan karakternya agar
kelak menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang ideal yang dapat memajukan bangsa
Indonesia.

Terutama yang bebas dari pengaruh masa-masa kolonialisme. Di mana konstruksi-

konstruksi penjajahan masih banyak terlanggengkan sampai sekarang dan dampak-dampaknya yang
perlu segera dihilangkan demi memiliki generasi penerus yang bepola pikir ke-Indonesiaan.
Garda terdepan pendidikan anak sebenarnya berada di lingkungan keluarga karena di
dalamnya ada ibu dan ayah yang pasti mengetahui seluk-beluk putra-putrinya. Maka sangat perlu
pengetahuan ini dimiliki ayah ataupun ibu. Apabila kelahiran anak jatuh pada wuku dengan watak
yang kurang baik, dalam proses pendidikan orang tua dapat bertindak prefentif sehingga dapat
terbentuk pribadi anak yang berbudi pekerti luhur dan berwawasan. Dalam mempersiapkan anak-anak
dengan budi pekerti luhur dan berwawasan berarti juga turut mempersiapkan generasi penerus, calon
pemimpin bangsa yang baik dan ideal untuk menjawab krisis kepemimpinan yang terjadi sekarang.
Menuju Indonesia emas bersama generasi emas.

D. SIMPULAN
Karya sastra merupakan warisan leluhur. Di dalamnya mengandung nilai luhur yang
merupakan kearifan lokal/ local genius sebagai identitas bangsa yang dapat digunakan untuk melawan
pemikiran-pemikiran imperialisme. Indonesia memang telah merdeka tetapi secara pemikiran masih
banyak dipengaruhi oleh masa kolonial yang baik diakui maupun tidak masih diterapkan sampai
sekarang. Penghapusan pola pikir semacam ini memang bukanlah perkara mudah karena ibarat proses
seseorang yang sedang melakukan proses pencarian jati diri.
Benteng dan tameng yang paling handal untuk mengubah pola pikir tersebut adalah warisan
leluhur. Masyarakat Indonesia sebagaimanapun majunya dalam berkehidupan, tetapi apabila sudah
dikaitkan dengan warisan leluhur akan mudah mempercayai dan mengamalkannya bahkan mitos
sekalipun. Maka karya sastra perlu digali nilai-nilai yang ada di dalamnya sebagai wujud kearifan
lokal yang terdokumentasi dan yang dimiliki. Namun, dengan perkembangan teori kajian sastra
seperti sekarang ini memang perlu selektif dalam memilih karya sastra agar tidak menambah
keterbelengguan pemikiran imperialisme mengingat masa penciptaan karya sastra Jawa kebanyakan
pada masa kolonialisme. Di mana banyak karya yang mengagungkan pemimpin meskipun sebenarnya
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itu bertolak dengan batin sang pujangga yang meolak kepemimpinannya. Pemilihan karya sastra yang
merupakan resistensi dari kolonialisme sangat pelu dilakukan. Pada masa pascakolonialisme sangat
penting menggali nilai-nilai warisan masa lampau untuk melakukan resistensi dampak kolonialisme
agar generasi penerus terbebas dari belenggunya. Merdeka yang berdaulat adalah merdeka secara
pemikiran.
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NILAI KEARIFAN LOKAL
DALAM SERAT DARMALAKSITA KARYA MANGKUNEGORO IV
Endang Tri Winarni
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Negeri Sebelas Maret
ABSTRAK
Kearifan lokal dalam naskah Jawa pada umumnya memiliki nilai-nilai pendidikan moral. Nilai-nilai tersebut
diwariskan oleh para leluhur untuk menjadi sumber pembelajaran dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam
memahami berbagai aspek dalam kehidupan. Kearifan lokal dalam naskah Jawa karya Mangkunegoro IV
khususnya serat Darmalaksita sangat kental dengan pendidikan moral dan motivasi tentang bagaimana meraih
kesuksesan dalam hidup dan berumah tangga. Makalah ini bertujuan mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan
moral individual, moral sosial dan religi dalam upaya membentuk karakter wanita melalui kearifan lokal dalam
serat tersebut. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan teknik kepustakaan, dan dokumentasi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai pendidikan moral dalam naskah Jawa karya Mangkunegoro IV
tersebut meliputi nilai moral individual, social dan religi yakni menjadi manusia yang sempurna : tangguh,
berakhlak mulia, berkepribadian baik, berpendidikan dan berpengetahuan luas, pekerja keras, dan dapat
mensejahterakan keluarga dalam menjalani bahtera rumah tangga.
Kata kunci: naskah Jawa, darmalaksita, mangkunegoro IV, karakter wanita

A. PENDAHULUAN
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV (KGPAA Mangkunegara IV) lahir
pada tanggal 3 Maret 1811 (Senin Pahing, 8 Sapar 1738 tahun Jawa) meninggal 2 September tahun
1881; Beliau menjadi penguasa Mangkunegaran (1853-1881), sebuah kadipaten (kerajaan kecil) yang
didirikan oleh KGPAA Mangkunegara I berdasarkan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757, (dua tahun
sesudah Perjanjian Giyanti). Sesudah palihan nagari ‘pembagian kerjaan’ dan sekaligus berakhirnya
perang suksesi itu merupakan zaman renaisans, suatu zaman yang melahirkan pujangga-pujangga
besar. Mereka adalah Yasadipura I, Yasadipura II, Ranggawarsita, Paku Buwana IV, dan
Mangkunegara IV. Masa kepujanggaan Surakarta itu berlangsung selama kurang lebih 120 tahun,
(dari tahun 1757 hingga wafatnya Ranggawarsita pada 1873 atau mangkatnya Mangkunegara IV
pada 1881).
Hasil karya pujangga besar tersebut merupakan dokumentasi budaya dan kearifan local yang
berisi tentang berbagai aspek kehidupan masa lalu tersebut. Kearifan local yang mengandung nilainilai pendidikan moral yang dalam hal ini adalah jenis sastra piwulang ‘ajaran’, yaitu karya sastra
yang berisi tentang berbagai macam ajaran. Piwulang

dalam Serat Darmawasita merupakan

karyasastra yang memiliki pemikiran lebih demokratis. Ajaran tidak hanya ditujukan untuk kaum pria
tetapi juga kaum wanita, terutama ajaran tentang hak untuk memiliki kerier. Piwulang yang lain
seperti Wulang wanita (serat Condrorini, serat wulang putri, serat wanita dyah utama, dsb) pada
umumnya mengajarkan tentang wanita sebagai pribadi dan wanita sebagai isteri, sedangkan dalam
Serat Darmalaksita kaum wanita diposisikan sama dengan pria untuk mencapai cita-cita dan
kesuksesan dalam karier.

Dipilihnya karya Mangkunegara IV yang berjudul Darmalaksita atau
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Darmawasita

sebagai objek ini karena ajaran dalam karya ini sifatnya demokratis, karya ini

menempatkan antara pria dan wanita punya derajat dan kedudukan yang sama dalam mencapai
kehidupan yang baik.
Masalah pokok dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan ajaran nilai pendidikan moral
bagaimana seseorang dapat mencapai kesuksesan dalam hidup berdasarkan tatacara yang seharusnya
dilakukan. Selanjutnya akan dideskripsikan isi ajaran yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini
bertujuan untuk memecahkan permasalahan: (1) apa sajakah jenis-jenis kearifan lokal yang terdapat
dalam teks

Darmalaksito; dan (2) bagaimanakah relevansi nilai pendidikan moral dalam teks

Darmalaksito ?
Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
a.

apa sajakah jenis-jenis kearifan lokal yang terdapat dalam naskah dalam teks Darmalaksito; dan

b.

bagaimanakah relevansi nilai pendidikan moral dalam dalam teks Darmalaksito?

B.

KAJIAN TEORI DAN METODE

1. Kajian Teori
Kearifan lokal yang sering disebut dengan local wisdom, local genius atau yang lebih tepat local
knowledge, didefinisikan sebagai seperangkat praktik yang biasanya ditentukan oleh aturan-aturan
yang diterima secara jelas atau samar-samar maupun suatu ritual atau sifat simbolik, yang ingin
menanamkan nilai-nilai dan norma-norma perilaku tertentu melalui pengulangan, yang secara
otomatis mengimplikasikan adanya kesinambungan dengan masa lalu (Mudana, 2003: 2). Kearifan
lokal biasanya terwujud sebagai sistem filosofi, nilai, norma, hukum adat, etika, lembaga sosial,
sistem kepercayaan melalui upacara.
Kearifan lokal didefinisikan sebagai “perangkat” pengetahuan dan praktik praktik yang dapat
digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan cara yang baik dan benar (Ahimsa,
2007: 17). Selanjutnya kearifan lokal (local genius, local wisdom) (Quaritch Wales dalam
Poespowardojo, 1986: 30; Rahyono, 2009: 7-9) merumuskan bahwa lokal genius sebagai “the sum of
the cultural characteristics which the vast majority of a people have in common as a result of their
experiences in early life”. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam definisi tersebut meliputi (i)
ciri-ciri budaya, (ii) sekelompok manusia sebagai pemilik budaya, serta (iii) pengalaman hidup yang
menghasilkan ciri-ciri budaya tersebut. Local genius (Poespowardojo,1986: 33) memiliki ketahanan
terhadap unsur-unsur yang datang dari luar dan mampu berkembang untuk masa-masa mendatang.
Kepribadian masyarakat ditentukan oleh kekuatan dan kemampuan lokal genius dalam menghadapi
kekuatan dari luar. Jika lokal genius hilang atau musnah kepribadian bangsapun memudar. Faktorfaktor yang menjadi pembelajaran dan pemelajaran kearifan lokal memiliki posisi yang strategis
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seperti (i) kearifan lokal merupakan pembentuk identitas yang inheren sejak lahir, (ii) kearifan lokal
bukan keasingan bagi pemiliknya, (iii) keterlibatan emosional masyarakat dalam penghayatan
kearifan lokal kuat, (iv) pemelajaran kearifan lokal tidak memerlukan pemaksaan, (v) kearifan lokal
mampu menumbuhkan harga diri dan percaya diri, (vi) kearifan lokal mampu meningkatkan martabat
bangsa dan negara.
Oman Fathurahman (2015: 6) mengatakan bahwa naskah merupakan salah satu bentuk khasanah
budaya, yang mengandung teks tertulis mengenai berbagai informasi, pemikiran, pengetahuan,
sejarah, adat-istiadat serta perilaku masyarakat masa lalu. Dibandingkan dengan bentuk-bentuk
peninggalan budaya material nontulisan di Indonesia, seperti candi, istana dan masjid; jumlah
peninggalan budaya dalam bentuk naskah jelas jauh lebih besar (Ikram, 1997: 24). Naskah yang
sejauh ini masih sering diabaikan keberadaannya, dan hanya mendapatkan perhatian dari kelompok
orang-orang tertentu saja, khususnya para filolog dan pustakawan, sesungguhnya menyimpan makna
dan dimensi yang sangat luas karena merupakan produk dan sebuah tradisi panjang yang melibatkan
berbagai sikap budaya masyarakat dalam periode tertentu (Baried, 1994: 2)

2. Metode Penelitian
Menurut Moh. Nazir (l988:99) yang dimaksud dengan desain penelitian adalah semua proses
yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Suharsini Arikunto (l993:8-ll) desain
penelitian itu meliputi proses sebagai berikut, yaitu: (l) identifikasi dan pemilihan masalah penelitian,
(2) pemilihan kerangka konseptual penelitian serta hubungan dengan penelitian-penelitian
sebelumnya, (3) merumuskan masalah, termasuk spesifikasi tujuan dan ruang lingkup masalah, (4)
memilih ragam dan strategi penelitian, (5) menentukan variabel dan sumber data, (6) memilih
prosedur dan teknik sampling yang digunakan, (7) menyusun instrumen dan teknik pengumpulan
data, (8) membuat kode, melakukan editing serta pemrosesan data, (9) menganalisis data, dan (l0)
membuat laporan hasil penelitian.
Ragam dan strategi penelitian ditentukan oleh beberapa hal, yaitu : (l) cara pelaksanaan, (2)
tujuan, (3) pendekatan, (4) bidang ilmu, (5) tempat, (6) variabel, (7) model analisis datanya.
Cara pelaksanaannya, mendeskripsikan menggunakan ragam penelitian aksi (action research)
atau (observasi partisipasi). Apa sebabnya, karena sastra klasik sebagai dokumen budaya masyarakat
di Surakarta sangat mempertahankan kearifan lokalnya. Dengan cara bagaimana agar masyarakat
Surakarta dapat memanfaatkan kearifan lokal dalam bahasa Jawa yang “unik” yang dianutnya selama
ini guna menatap masa depan lebih terbuka (tidak tertutup, berpendidikan, mengikuti perkembangan
sosial ekonomi yang wajar) dengan tanpa mengurangi tradisi positif yang mereka miliki (kejujuran,
kesederhanaan, loyalitas).
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Berdasarkan lokasi penelitian, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (fieldwork
research), maka tidak perlu diberikan perlakuan (treatment) terhadap objek penelitian seperti dalam
penelitian eksperimental.
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu variabel yang ada sekarang, terutama
kearifan lokal dalam teks Serat Darmalaksita, perilaku tradisi berbahasa Jawa, penolakan tradisi
berbahasa Jawa pada umumnya, dan alasan-alasan kulturalnya. Oleh karena datanya berupa data
kualitatif (data verbal dan data praktikal berdasarkan kearifan lokal setempat), maka analisis datanya
menggunakan analisis data kasus tunggal dalam bentuk penyajian deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN
Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV (KGPAA Mangkunegara IV) lahir pada
tanggal 3 Maret 1811 (Senin Pahing, 8 Sapar 1738 tahun Jawa) meninggal 2 September tahun 1881;
Beliau menjadi penguasa Mangkunegaran (1853-1881), sebuah kadipaten (kerajaan kecil) yang
didirikan oleh KGPAA Mangkunegara I berdasarkan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757, (dua tahun
sesudah Perjanjian Giyanti). Sesudah palihan nagari ‘pembagian kerjaan’ dan sekaligus berakhirnya
perang suksesi itu merupakan zaman renaisans, suatu zaman yang melahirkan pujangga-pujangga
besar. Mereka adalah Yasadipura I, Yasadipura II, Ranggawarsita, Paku Buwana IV, dan
Mangkunegara IV. Masa kepujanggaan Surakarta itu berlangsung selama kurang lebih 120 tahun,
(dari tahun 1757 hingga wafatnya Ranggawarsita pada 1873 atau mangkatnya Mangkunegara IV
pada 1881).
Hasil karya pujangga besar tersebut merupakan dokumentasi budaya yang berbentuk naskah Jawa
(tulisan tangan dan berhuruf Jawa) dan merupakan kearifan local yang berisi tentang berbagai aspek
kehidupan masa lalu tersebut. Salah satu jenis naskah Jawa adalah sastra piwulang ‘ajaran’, yaitu
karya sastra yang berisi tentang berbagai macam ajaran. Piwulang dalam Serat Darmawasita tidak
hanya kaum ditujukan untuk kaum pria tetapi juga kaum wanita. Wulang wanita (serat Condrorini,
serat wulang putri, serat wanita dyah utama, dsb) pada umumnya mengajarkan tentang wanita
sebagai pribadi dan wanita sebagai isteri, sedangkan dalam Serat Darmawasita kaum wanita
diposisikan sama dengan pria untuk mencapai cita-cita dan kesuksesan dalam karier. Dipilihnya
karya Mangkunegara IV yang berjudul Darmalaksita atau Darmawasita sebagai objek ini karena
ajaran dalam karya ini sifatnya demokratis, karya ini menempatkan antara pria dan wanita punya
derajat dan kedudukan yang sama dalam mencapai kehidupan yang baik. Kesetaraan ini dapat
diketahui dari pupuh 1, bait 1 Dhandhanggula sebagai berikut:
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/1/ mrih sarkara pamardining siwi | pinurwaka dènira manitra | nujwari Salasa Wage | tri
wêlas sasi Mulud | kasanga Dal sangkalèng warsi | winêling anêngaa | sariranta iku |[1] mring
iki wasitaningwang | dhawuh marang putrèngsun jalu lan èstri | padha angèstokêna ||
Artinya: diharap manis dalam mendidik anak/diawali menulis, pada hari Selasa Wage, 13
Mulud, Mangsa Sembilan, tahun Dal dengan candrasengkala, winêling anêngaa sariranta iku,
pesanku ini, untuk anaku laki-laki dan perempuan, lakukanlah//
Serat Darmalaksita karya Mangkunegoro IV diciptakan pada hari Selasa wage, 13 Mulud
Dal, 1807 A.J (wineling anengaa sariranta iku) atau Senin Wage, 18 Maret 1878 A.D. Serat tersebut
berbentuk tembang macapat, terdiri dari 3 pupuh, pupuh pertama dhandhanggula 12 bait, pupuh
kedua kinanti 10 bait dan pupuh ketiga mijil 19 bait. Serat Darmalaksita juga biasa disebut dengan
dengan serat Darmawasita. Keduanya

memiliki arti yang sama yaitu nasehat/ ajaran

keutamaan/kebaikan tentang kewajiban hidup dan perbuatan manusia untuk mencapai kesuksesan.
Ajaran itu dapat dibagi menjadi 4 bagian; yakni ajaran asta gina (delapan faedah), ajaran sikap dan
etika bergaul, ajaran tentang kesungguhan dan profesionalitas kerja, serta ajaran khusus untuk wanita
atau wulang putri. Dalam hal ajaran astagina mengisyaratkan kewajiban dan tanggung jawab
generasi muda untuk meraih cita-cita / masa depan yang gemilang. Ajaran ini ditujukan baik kepada
kaum pria maupun wanita, bahwa mereka harus mampu hidup mandiri (tanpa mengandalkan
kekayaan orang tua), tangguh, berakhlak mulia, punya keahlian, karier baik, ulet, gigih, pekerja keras,
dan berkepribadian yang baik. Ajaran Astagina tersebut dilengkapi dengan ajaran sikap dan etika
bergaul dan kesungguhan kerja. Dinyatakan Mangkunegara IV merupakan ketiga hal ini merupakan
kunci sukses kehidupan. Jika ajaran ini diupayakan dengan baik dan diterapkan dalam kehidupannya
niscaya dapat meraih cita-cita, menjadi manusia yang sempurna: berakhlak mulia, mandiri, tangguh,
berkepribadian baik, berpendidikan dan berpengetahuan luas, pandai bergaul, berjiwa besar, pekerja
keras, dan dapat mensejahterakan keluarga) dan

sejahtera hidup. Ajaran dalam wulang putri

mengajarkan tentang sikap dan peran wanita untuk mencapai kebahagiaan dalam berumah tangga.
1. Ajaran asta gina:
Ajaran astagina (delapan faedah) ini ditujukan untuk kaum pria dan wanita dalam mencapai
kesuksesan hidup, yaitu berpendidikan, karier yang baik dan professional, gigih, penuh semangat,
pekerja keras, selalu berusaha memperluas pengetahuan, dan mampu mengatur kebutuhan diri.
Ajaran astagina disebutkan dalam pupuh Dhandhanggula, bait 3-5, seperti kutipan berikut ini:

/3/Yeka mangka srananing dumadi/tumanduke marang saniskara/ manungsa apa kajate/
sinembadan sakayun/ yen dumunung mring wolung warni/ ingaran astagina/ iku tegesipun/
wolung pedah tumrapira/ marang janma margane mrih sandhang bukti/ kang dhihin winicara/
231

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN MUTAKHIR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN KEBHINEKATUNGGALIKAAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

/4/ panggaotan gêlaring pambudi | warna-warna sakaconggahira | nut ing jaman kalakone |
rigên ping kalihipun | dadi pamrih marang pakolih | katri gêmi garapnya | margane mrih cukup |
ping pat nastiti pamriksa | iku dadi margane wêruh ing pasthi | lima wruh ing petungan ||
/5/ watêk adoh mring butuh saari | kaping nênêm tabêri têtanya | ngundhakkên marang

kawruhe

| ping pitu nyêgah kayun | pêpenginan kang tanpa kardi | tan boros maring arta | sugih watêkipun
| ping wolu nêmên ing sêja | watêkira sarwa glis ingkang kinapti | yèn bisa kang mangkana ||
artinya://’yang menjadi sarana hidup/ dalam segala hal/ tercapai cita-cita/terdapat dalam delapan
hal/yang disebut astagina/itu artinya/ delapan faedah untuk/manusia sebagai sarana mendapatkan
penghasilan/ yang pertama dibicarakan adalah’//
Dengan demikian ajaran astagina (delapan faedah) tersebut sebagai berikut:
1) Panggaotan /pekerjaan tetap : orang harus bekerja sesuai dengan bidang keahlian/
profesionalitas masing-masing,
2) Rigen: terampil dan mampu mencari pemecahan apabila menghadapi kesulitan/ masalah.
3) Gemi: hemat dan hati-hati mengatur anggaran, pandai mengatur keuangan agar selalu
tercukupi kebutuhan hidupnya.
4) Nastiti : Cermat dan teliti dalam mengambil kebijakan
5) Wruh petungan : efektif dan efisien, mampu memperhatikan dan mempertimbangan situasi
6) Taberi tatanya : banyak belajar dengan bertanya untuk memperluas pengetahuan
7) Nyegah kayun : mencegah dan mengendalikan keinginan yang tidak bermanfaat
8) Nemening seja : gigih, kemauan keras, bertekad bulat, keseriusan, pekerja keras
Ajaran astagina tersebut untuk point pertama lebih ditegaskan dan digaris bawahi pentingnya
bekerja untuk mendapat penghasilan tanpa mengandalkan kekayaan orang tua seperti yang terjadi
sebelumnya. Jadi harus mampu hidup mandiri. Orang yang tidak bekerja, tidak mengindahkan
nasehat, dan suka bermalas-malasan merupakan orang yang hina, kehilangan kepercayaan diri, dan
hidupnya sia-sia. Hal ini dijelaskan pada pupuh pertama, bait 7, Dhandhanggula sbb:
/7/ luwih lara larane kang ati | nora kaya wong tininggal arta | kang wus ilang piandêle |
lipure mung yèn turu | lamun tangi sungkawa malih | yaiku ukumira | wong nglirwakkên tuduh |
ingkang aran budi daya | têmah papa asor dènira dumadi | tan amor lan sasama ||
Artinya: //’sakit yang lebih menyakitkan hati/ tidak seperti orang yang tidak punya
uang/sudah hilang harga dirinya/ hiburannya hanya tidur/ bangun tidur sedih lagi/ itulah
hukumnya/orang tak mengindahkan nasehat/ yang disebut selalu berusaha/akhirnya hina
hidupnya/tidak bisa hidup (berkecukupan) seperti sesamanya//
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/8/kaduwunge saya angranuhi/ sanalika kadi suduk jiwa/enget ing kaluputane/yen kena
putraning sun/ aja kadi kang wus winuni/ dumeh wus darbe sira/panci pancen cukup/becik
linawan gaota/kang supaya kayumanan ing dumadi/panulat mring sangsara//
Artinya: /’kecewa semakin menjadi/seketika ibarat bunuh diri/ingat kesalahannya/kalo bisa
anaku/jangan seperti yang sudah-sudah/mentang-mentang sudah dimiliki semua/ serba
berkecukupan/lebih baik dilawan dengan bekerja/ agar selamat dan sejahtera/itu contoh yang
menyengsarakan//

2. Ajaran sikap dan etika bergaul :
Ajaran astagina sebagi kunci sukses meraih masa depan yang baik, perlu dilengkapi dengan ajaran
sikap dan etika bergaul baik di dalam keluarga, di lingkungan kerja, maupun masyarakat. Ajaran ini
ditekankan pada sikap kesantunan (dalam bergaul baik santun dalam sikap maupun dalam berbicara)
dan sikap keteguhan hati yang mempertahankan kebenaran. Sikap kesantunan Ajaran ini terdapat pada
pupuh dhandhanggula bait 9-12 sebagai berikut:
1) manising netra luruh : pandangan mata lembut, tidak menimbulkan kesan melawan dan
menghindari dari kesalah pahaman.
2) trapsila ing tata: etika santun, pandai menempatkan diri, untuk menghindari kemarahan
3) wicara alus : lembut bicaranya, membuat senang lawan bicara dan mempererat persaudaraan
ini dan juga menghindari rasa tersinggung.
4) Wong manut caraning bangsa: mengikuti /menyesuaikan diri dengan adat dan tatacara
dimana pun kita berada, hal ini akan memperluas hubungan.
5) andhap asor : sifat rendah hati jauh dari kesombongan dan tinggi hati
6) meneng : tidak banyak bicara yang tidak penting, tidak mengobral bualan, bicara seperlunya,
7) prasaja : kesederhanaan hidup, penampilan sewajarnya, tidak berlebihan, menghindari rasa iri
yang melihat.
8) tepa salira: pandai menempatkan diri
9) enget: selalu waspada untuk menghindari celaka
10) olah batin: selalu menjaga hati untuk keselamatan diri
11) kelakuan becik: berkepribadian baik
12) catur upaya (empat macam upaya):
 aniru kang becik : meneladani dan mengikuti hal2 yang baik
 nurut kang bener : mengikuti yang benar
 nggugu kang nyata : percaya dengan apa yang nyata
 milih kang pakolih : pilih yang bermanfaat
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3.

Ajaran kesungguhan kerja

Mangkunegara IV menjelaskan bahwa dalam mencapai sukses hidup salah satunyacara yang
ditempuh adalah harus memiliki pekerjaan tetap, sesuai dengan bidang yang ditekuni. Dalam bekerja
harus rajin, tekun, ulet, gigih, penuh semangat, pantang menyerah, dan professional. Dalam pupuh
kinanthi bait 1-5, dijelaskan sikap kesungguhan kerja sebagai berikut:
1) Sregep: sikap rajin bekerja dengan penuh semangat dan disiplin,
2) pethel : berkerja dengan kesungguhan hati,
3) tegen : ulet, pantang menyerah, teguh pendirian dan tidak bosanan,
4) wekel : rajin dan sepenuh hati,
5) pangati-ati : sikap hati-hati,
4. Wulang putri
Pada waktu menginjak dewasa dan sesuai ajaran agama yang dianut, pemuda pemudi diwajibkan
menikah. Tujuannya selain ibadah, memiliki pasangan hidup, juga untuk meneruskan keturunan.
Sarana untuk menjadi isteri idaman yang selalu dihargai, dicintai dan mendapat tempat utama di hati
suami bukan karena kecantikan, keturunan, derajat dan pangkat , dan juga bukan karena doa, japa
mantera, guna2 serta segala bentuk magik tetapi karena sikap dan perilakunya. Sikap yang harus
dilakukan seorang isteri terhadap suami. Hal ini disebutkan dalam kutipan pupuh kinanthi, bait 3 dan
5 berikut ini:
/3/lawan malih wulang ingsun/margane wong kanggep nglaki/dudu guna japa mantra/234ocial
dhuyung sarat dhesti/dumunung neng patrapira/kadi kang winahya iki//
Artinya: //dan lagi ajaranku/ sarana dicintai suami/ bukan guna-guna doa mantera/sesaji magik dan
sejenisnya/berada dalam sikap/ seperti yang dijabarkan berikut ini//
/5/dudu pangkat dudu turun/dudu brana dudu warni/…..// ‘bukan pangkat derajat maupun keturunan/
bukan juga kekayaan maupun kecantikan/…..
Adapun sikap yang diajarkan untuk wanita sebagai isteri:
1) manut : penurut sebagai sarana untuk selalu disukai
2) miturut : patuh sebagai sarana untuk dikasihani
3) mituhu : taat sebagai sarana disayangi
4) manteb : mantab, sepenuh hati sebagai sarana dicintai
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5) temen : jujur sebagai sarana dipercaya
6) nyondhongi karsa : merawat dengan penuh kasih, mendukung, mengikuti, dan melaksanakan
dengan setulus hati sepenuh jiwa, tanpa ada perdebatan/ perlawanan
7) rumeksa wadi : menjaga nama baik, harta, dan rahasia suami
8) wruh sangkan paran kaya: dapat menerima seberapa pun pendapatan suami dan dapat
mengatur dengan baik.
Disamping itu, sebagai isteri yang baik harus pandai dalam mengurus rumah tangga, mengasuh anak,
madu, dan pembantu, serta mengatur ekonomi. Langkah atau cara-cara yang ditempuh:
1) pandai beradaptasi, belajar mengenal, mengetahui, dan memahami sifat2 anggota keluarga,
kebiasaan, yang disukai dan yang tidak disukai,
2) pandai memilih waktu tepat yang tepat untuk komonikasi/ membicarakan hal2 yang sifatnya
pribadi
3) selalu minta arahan dan petunjuk atau saran hal2 yang dapat membahagiakan suami
4) melaksanakan hal2 yang diajarkan dan dilarang suami
5) menjaga kepercayaan suami
6) memahami 235ocia agama terutama tentang pembagiaan hak gana gini hak waris
C. SIMPULAN
Kearifan lokal dalam naskah Jawa karya Mangkunegara IV khususnya dalam serat
Darmalaksita/ Darmawasita merupakan jenis piwulang wanita yang isi ajarannya mendudukan peran
wanita memiliki derajat yang sama dengan pria terutama dalam hal meraih pendidikan, karier, dan
masa depan yang sesuai cita-citanya.
Nilai-nilai pendidikan moral dalam serat Darmalaksita meliputi nilai moral individual yaitu
menjadi manusia yang sempurna : tangguh, berakhlak mulia, berkepribadian baik, berpendidikan dan
berpengetahuan luas, pandai bergaul, berjiwa besar, pekerja keras, dan dapat mensejahterakan
keluarga. Selain itu juga mengajarkan nilai moral individual juga moral 235ocial, dan nilai moral
religi. Dalam menjalani bahtera rumah tangga seorang isteri harus setia dan berbakti kepada suami,
pandai mengatur rumah tangga, mengurus anak , madu dan keluarga besar lainnya.
Ajaran ini masih sangat relevan jika diterapkan pada jaman sekarang. Oleh karena itu, ajaran dalam
tersebut dapat menjadi alternative pendidikan karakter wanita pada jaman sekarang.
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BAHASA JAWA SEBAGAI PENGIKAT KEBHINNEKAAN DI INDONESIA: POTRET
KOMUNIKASI ANTARETNIK MASYARAKAT KETURUNAN ARAB
DAN MASYARAKAT JAWA DALAM TRANSAKSI JUAL-BELI
Eric Kunto Aribowo
Universitas Widya Dharma Klaten
erickunto@unwidha.ac.id
ABSTRAK
Seseorang cenderung menggunakan bahasa yang sama ketika berbicara dengan orang yang berasal dari etnik
yang sama; dan menggunakan bahasa yang berbeda ketika berbicara dengan orang lain dengan etnik yang
berbeda. Segalanya akan berbeda, dari kata yang digunakan dan terkadang bahasa (gaya, dialek, aksen) yang
dituturkan akan disesuaikan dengan lawan bicaranya. Makalah ini mengeksplorasi strategi akomodasi bahasa
yang ditempuh oleh etnik keturunan Arab kepada etnik Jawa. Melalui metode observasi non-partisipasif dalam
interaksi jual-beli, data percakapan dari dua etnik dengan peran (penjual dan pembeli) yang berbeda didapatkan.
Kerangka teori akomodasi bahasa yang dikemukakan oleh Giles menjadi ancangan dalam analisis data.
Hasilnya, masyarakat keturunan Arab ternyata memanfaatkan strategi akomodasi melalui adaptasi dan
modifikasi bahasa yang dituturkannya ke arah bahasa Jawa. Aktivitas ini ditempuh guna memperoleh ikatan
sosial yang lebih erat dengan etnik Jawa.
Kata kunci: akomodasi bahasa, konvergensi, komunikasi antargrup, hadrami, interaksi transaksional
ABSTRACT
A person tends to speak the same language when talking to people who share the same ethnicity and speaks a
different language when talking to other with different ethnicities. Everything will be different, from the words
he/she spoken and sometimes the language (style, dialect, accent) that is spoken will be adjusted to the
interlocutor(s). This paper explores the language accommodation strategy adopted by Arab descendants to the
Javanese. Through non-participant observation in the interaction of economic transaction, the data of two
ethnics with different roles (buyer-seller) is obtained. The theoretical framework of the language
accommodation proposed by Giles is a priority in data analysis. As a result, people of Arab descent turned out
to use the accommodation strategy through adaptation and modification of the language he speaks into the
Javanese. This activity is done to obtain closer social ties with Javanese people.
Keywords: language accommodation, convergence, intergroup communication, hadrami, buyer-seller
transaction

A. PENDAHULUAN
Kebhinnekaan NKRI dibuktikan dengan melimpahnya jumlah bahasa yang dimiliki oleh
etnik-etnik lokal maupun pendatang yang mendiami 34 propinsi di Indonesia. Kondisi ini
menandakan bahwa tiap-tiap etnik memiliki masing-masing bahasa yang dituturkan dalam aktivitas
sehari-hari; masyarakat Jawa dengan bahasa Jawa, masyarakat Sunda dengan bahasa Sunda,
masyarakat Bali dengan bahasa Bali, dan seterusnya (meskipun tren menunjukkan dominasi bahasa
Indonesia mulai tampak di daerah-daerah pedesaan). Merupakan suatu hal yang umum terjadi
bilamana tiap-tiap etnik mendominasi penggunaan bahasa daerahnya (etniknya). Kondisi yang cukup
menarik perhatian bilamana terdapat pengunaan bahasa di luar etniknya (bukan bahasa etniknya).
Sebagai etnik minoritas di antara 1.300 etnik yang ada di Indonesia (Naim & Syaputra, 2011),
etnik Arab sering kali dikaitkan dengan peran pentingnya dalam aktivitas keislaman (Fauzi, 2013;
Shahab & Zaki, 2014), kebangkitan nasional (Alatas, 2011; De Jonge, 2011; Mobini-Kesheh, 2007;
Slama, 2011), dan perekonomian di Indonesia (Haidar & Ali, 2014; Kinasih, 2013; Pepinsky, 2016).
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Makalah ini menyinggung mengenai penggunaan bahasa Jawa oleh etnik migran, masyarakat
keturunan Arab (selanjutnya disingkat MKA) khususnya dalam transaksi jual-beli. Dipilihnya ranah
perdagangan karena domain ini merupakan wilayah yang menjadi prioritas profesi etnik tersebut.
Berbeda dengan keturunan Tionghoa yang tinggal menyebar hampir di seluruh propinsi di
Indonesia (Arifin, Hasbullah, & Pramono, 2016), MKA lebih cenderung tinggal mengelompok pada
pemukiman yang terkonsentrasi (Aribowo, 2014b), yang dikenal dengan sebutan Kampung Arab.
MKA hingga saat ini masih mendiami daerah-daerah strategis, terutama di daerah-daerah yang
dulunya menjadi pusat perdagangan maritim, seperti: Jakarta (Shahab & Zaki, 2014; Widarti, 2010),
Semarang (Widodo, 2015), Pekalongan (Kinasih, 2013), Malang (Fauzi, 2013), Surabaya (Haidar &
Ali, 2014), Medan (Fuad, 2008), Banjarmasin (Azhari, Muttaqien, & Kurdi, 2013), Palembang
(Nurdin, 2016; Triyuly, 2013), Surakarta (Aribowo, 2014b; Fauziah, 2011), Madura (Abadi, 2007),
Lombok dan Bali (Jacobsen, 2007).
MKA memang mayoritas menikah dengan sesama keturunan Arab (Azhari et al., 2013;
Rahmaniah, 2014), namun hal ini tidak menjadikan pembatas atau tirai pada saat hidup bertetangga
dengan etnik lainnya. Inilah salah satu faktor yang menjadikan bahasa Arab masih kita jumpai di selasela percakapan MKA di kampung-kampung Arab (Aribowo, 2015). Meskipun pada faktanya, bahasa
Indonesia masih menjadi lingua franca saat berhadapan dengan orang-orang di luar etniknya. Di saat
bahasa Arab berperan sebagai bahasa etnik dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, ternyata
hadir fenomena bahwa bahasa Jawa muncul sebagai bahasa “pencair” di antara percakapan jual-beli
yang dilakukan oleh MKA.

B. KAJIAN TEORI DAN METODE
Pengadopsian bahasa asing (dalam konteks ini bahasa di luar etnik) tentu memiliki fungsi dan
motivasi masing-masing karena pada saat berinteraksi, antara penutur dan mitra tutur pasti akan
melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu. Salah satu bentuk penyesuaian ialah dengan
dilakukannya peminjaman atau penggunaan bahasa lawan bicara, yang dalam istilah komunikasi
dikenal dengan sebutan akomodasi (Giles, 2016a). Akomodasi menjadi jawaban dan solusi tepat
ketika peserta tutur dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda bertemu dalam sebuah
percakapan (Palomares, Giles, Soliz, & Gallois, 2016).
Untuk mengetahui akomodasi bahasa yang dilakukan oleh MKA diterapkan teori akomodasi
bahasa yang dikemukakan oleh Giles (1971) yang sebelumnya diperkenalkan dengan istilah Speech
Accommodation Theory (SAT) kemudian dalam perkembangannya menjadi Commmunication
Accommodation Theory (CAT) (lebih lanjut lihat Coupland & Giles, 1988; Dragojevic, Gasiorek, &
Giles, 2015; Gallois & Giles, 2015; Giles, 2016a, 2016b; Giles & Fischer, 1997). Akomodasi dapat
dimaknai sebagai langkah-langkah yang ditempuh seseorang dalam menyesuaikan diri kepada lawan
bicaranya agar dapat diterima dengan baik (Dragojevic, Gasiorek, & Giles, 2016). Penyesuaianpenyesuaian yang dilakukan pada dasarnya dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal
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(Coupland & Giles, 1988). Penyesuaian secara verbal ditempuh dengan jalan mengadaptasi ciri-ciri
linguistik lawan bicara, baik menirukan aksen, menggunakan dialek, serta bahasa agar semirip
mungkin dengan lawan bicaranya. Sementara itu, penyesuaian non-verbal dapat dilakukan dengan
menirukan bahasa tubuh, arah tatapan, dan mimik muka (Giles, Coupland, & Coupland, 1991).
Meskipun Giles & Fischer (1997) mengungkapkan berbagai macam parameter non-linguistik untuk
mengindikasikan sebuah akomodasi, namun pada makalah ini hanya memberikan paparan dan
pengamatan dari sisi bahasa.
Langkah yang ditempuh dalam kaitannya dengan penjaringan data ialah dengan
menggunakan metode observasi non-partisipasif dengan berperan pasif dalam percakapan-percakapan
yang terjadi pada saat pertuturan dalam ranah perdagangan. Guna mendapatkan data yang variatif,
dipilihlah penjual dan (calon) pembeli dari masing-masing etnik yang berbeda (MKA dan Jawa).
Dengan demikian, data yang ditemukan dapat dimanfaatkan untuk mengungkap fenomena yang
sesungguhnya terjadi. Lokasi penelitian berada di wilayah kampung Arab Kecamatan Pasar Kliwon,
Surakarta terutama di sekitar Jalan Kapten Mulyadi dan sekitarnya, kompleks pertokoan MKA
menjajakan barang dagangannya.
Dipilihnya MKA di Kampung Arab Pasar Kliwon, Surakarta didasarkan atas pertimbangan
komposisi keturunan Arab yang tinggal di kawasan tersebut. Menurut data yang bersumber dari
Kecamatan Pasar Kliwon (2013) jumlah penduduk yang berlatar belakang keturunan Arab mencapai
14.808 (16,33% dari jumlah total populasi 90.672 jiwa di kecamatan tersebut). Di samping itu, MKA
mayoritas bermata pencahariaan sebagai pedagang dengan membuka toko atau gerai di dekat
kompleks pemukiman mereka. Dengan demikian, perilaku kebahasaan dalam konteks perdagangan
dapat dengan lebih mudah diamati secara lebih lanjut.
Observasi yang dilakukan untuk mengamati penggunaan bahasa MKA ini dilakukan di tokotoko pakaian, makanan, oleh-oleh haji dan umrah, dan lain sebagainya. Metode observasi ini
dilengkapi dengan merekam percakapan yang terjadi antara penjual dan (calon pembeli) dari dua
etnik yang berbeda, Arab dan Jawa. Setelah data berupa percakapan lisan dikumpulkan dari hasil
rekaman, dilanjutkan dengan proses transkripsi. Kemudian data diekstrak dan diidentifikasi bahasabahasa apa saja yang terucap dalam percakapan yang terjadi. Setelah diidentifikasi, data dipaparkan
dengan memberikan penjelasan mengenai adaptasi penggunaan bahasa Jawa oleh MKA.

C. PEMBAHASAN
Ranah menjadi salah satu faktor penentu dalam pemilihan bahasa sebagaimana tampak pada
dua contoh data berikut. Ranah pekerjaan atau profesi menjadi faktor penting di samping faktor-faktor
topik dan seting. Seperti yang dipaparkan oleh (Giles & Fischer, 1997) bahwa esensi dari kajian
akomodasi bahasa mengungkap bagaimana seorang individu berusaha untuk mengurangi disparitas
atau perbedaan di lawan bicaranya. Dengan kata lain, melalui akomodasi bahasa seseorang berharap
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penyesuaian-penyesuaian yang dilakukannya dianggap sebagai sebuah refleksi agar mendapatkan
penerimaan sosial, meskipun konsekuensinya sang pelaku akan mengalami proses perubahan identitas
(pada tingkat kebahasaan). Namun, kerugian tersebut dianggap layak karena adanya reward potensial
yang diharapkannya. Meskipun sebenarnya, sebuah penerimaan tidak mengharuskan seseorang untuk
berlaku semirip mungkin dengan lawan bicaranya.
Dengan kata lain, penutur akan berasumsi bahwa ketika ia menggunakan pola-pola kebahasaan yang
dimiliki oleh lawan tuturnya, maka proses penerimaan akan jauh lebih mudah. Hal ini disebabkan
karena penutur sudah berusaha memproduksi pertuturan-pertuturan yang semirip mungkin
(setidaknya apabila dibandingkan dengan pertuturan normalnya) dengan yang dituturkan oleh lawan
bicaranya. Situasi semacam ini yang disebut oleh Giles (Dragojevic et al., 2015; Gallois & Giles,
2015; Giles & Fischer, 1997) dengan istilah akomodasi konvergensi.
Semakin sering penutur merefleksikan tuturan-tuturan lawan bicaranya, semakin besar pula
potensinya untuk lebih dipahami. Seseorang yang memiliki hasrat dalam kebutuhannya pada
penerimaan sosial, tentunya akan melakukan lebih banyak akomodasi daripada yang memiliki
pengharapan penerimaan yang lebih rendah. Artinya, dapat diprediksi siapa yang akan melakukan
akomodasi dan siapa yang tidak. Interaksi lintas budaya merupakan konteks yang nyata sebagai model
akomodasi bahasa. Ketika seseorang melakukan akomodasi bahasa, jelas bahwa orang tersebut
memiliki kemampuan bahasa untuk melakukannya sehingga mitra tutur dapat menanggapi perilaku
ini sebagai sebuah ajakan untuk mengurangi perbedaan di antara mereka.
Dalam aktivitasnya sehari-hari, biasanya kaum lelaki bertugas membuka dan menjaga toko
(meskipun beberapa menggunakan pramuniaga yang berasal dari etnik Jawa). Setelah mereka
membuka toko, sambil menunggu calon pelanggan sering kali kaum lelaki berkumpul untuk sekedar
minum teh sambil mengobrol di sekitar toko dengan kalangan etnik Arab lainnya. Aktivitas ini
bahkan terkadang menjadi aktivitas rutin yang dilakukan setiap pagi. MKA pun tidak mengkhususkan
harus membeli makanan dari toko-toko atau warung-warung yang dikelola oleh kalangan MKA,
warung yang dimiliki oleh orang Jawa pun sering didatangi misalnya situasi yang terjadi pada
percakapan berikut.

Ekstrak 1
PT

:

LT
TT

:
:

Penutur lelaki keturunan Arab berumur 50-an tahun, mitra tutur penjual makanan,
perempuan berumur 60-an
Warung makan “Indah Lestari”
Membayar makanan

:
:
:
:
:

Pira, mbok? Sing kacange Noval wis dibayar?
Mpun. Sega pecel, lima [limangewu], teh.
Kerupuk siji.
[sambil menghitung] Sanga setengah.
Rokoke loro.

1
2
3
4
5

A
B
A
B
A
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Percakapan di atas menunjukkan adanya interaksi jual-beli yang didominasi oleh bahasa
Jawa, meskipun para peserta tuturnya merupakan dua etnik yang berbeda; A berasal dari MKA dan B
dari Jawa. Pertuturan antaretnik pada Ekstrak 1 didominasi oleh penggunaan bahasa Jawa yang dapat
diamati dari komposisi diksi atau kosakata yang dipilih oleh penutur dan mitra tutur. Salah satu ciri
linguistiknya ialah kata sapaan mbok ‘ibu’ (yang memiliki bentuk utuh embok) yang merupakan salah
satu ciri sapaan yang digunakan kepada perempuan di kalangan masyarakat Jawa (Nurhayati, 2008),
meskipun pada perkembangannya saat ini mulai jarang digunakan (Wibowo & Retnaningsih, 2015).
Apabila diamati dari respon yang diberikan oleh mitra tutur, terutama pada percakapn yang
tampak pada 2B dan 4B, peserta tutur B memberikan tanggapan dari pertanyaan yang dilontarkan
oleh A dengan menggunakan bahasa Jawa. Dengan demikian, ketika A berusaha melakukan
akomodasi ke arah bahasa Jawa, B menyetujuinya dengan mengikuti pilihan bahasa yang digunakan
oleh A. Akomodasi yang bersifat resiprokal atau timbal balik ini diistilahkan dengan akomodasi
simetris (Dragojevic et al., 2016; Giles, 2016a), manakala akomodasi yang dilakukan mendapatkan
respon positif dan dibalas oleh mitra tutur.
Praktik penggunaan bahasa dalam komunikasi antaretnik dalam jual-beli menunjukkan
adanya akomodasi yang dilakukan oleh MKA terhadap etnik Jawa. Percakapan singkat di atas terjadi
pada saat pembeli yang berasal dari etnik Arab melakukan pembayaran kepada penjual yang berasal
dari etnik Jawa. Saat berkomunikasi dengan penjual yang berasal dari etnik lain, MKA yang berlaku
sebagai pembeli melakukan akomodasi dengan memodifikasi atau menggunakan unsur-unsur
kebahasaan yang dimiliki oleh lawan bicaranya. Modifikasi yang dilakukan berupa pengadopsian
kata-kata yang berasal dari bahasa Jawa sehingga MKA sebagai pembeli berusaha berkomunikasi
dengan bahasa yang semirip mungkin dengan penjual. Frekuensi penggunaan kosa kata bahasa Jawa
pada percakapan 1A, 3A, dan 5A dapat membuktikan akomodasi MKA yang terwujud dalam ujaranujarannya. Peristiwa ini merupakan bukti akomodasi MKA ke arah bahasa Jawa. Meskipun pada
kenyataannya, MKA di Indonesia mayoritas menguasai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa
Arab (Aribowo, 2014a; Azzuhri, 2011; Fauziah, 2011; Wahab, 2013).
Bentuk akomodasi lainnya dapat diamati pada penggunaan bahasa Indonesia yang kemudian
dicampur dengan bahasa Jawa, sebagai usaha MKA untuk mendekatkan diri serta mewujudkan
koherensi sosial terhadap lawan bicaranya. Bahkan, beberapa kali digunakan bahasa Jawa dengan
lebih dominan dalam berkomunikasi. Data berikut menggambarkan kondisi di saat MKA berperan
sebagai penjual dengan berusaha berulang kali memodifikasi tuturannya dalam bahasa Indonesia
dengan menyisipkan beberapa kata yang berasal dari bahasa lawan bicaranya, yakni bahasa Jawa.

Ekstrak 2
PT
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:

Penutur seorang penjual pakaian dan buku islami dan minyak wangi yang berlatar
belakang keturunan Arab. Jenis kelamin lelaki dengan usia >45 tahun. Mitra tutur
lelaki etnik Jawa usia >20 tahun, penyuplai bahan pembuatan mukena.
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LT
TT

:
:

Toko pakaian dan buku islami “Faminis”
Transaksi penjualan kain
ASSALAMU’ALAIKUM.
WA’ALAIKUM SALAM.
Taruh mana, pak?
Iya. Taruh situ saja.
[memberikan faktur penjualan kemudian menerima pembayaran dari mitra tutur] Sepuluh ribu
[ada]?
Ga ada.
Ribuan ada berapa?
Paling dua.
Lima ribuan ga ada?
Ga ada. Blas.
Ra eneng jujule.
Kalau ada sepuluh ribu, kembaliin dua ribu begitu?
Ndak. Ada... ini bae. Dua tujuh delapan ta? (278 ribu) Situ kembalikan tiga puluh ada?
Ga ada. Cepek. Sama saja ga punya receh.
Saya ambilkan dalam sik ya. [masuk ke dalam rumah] Ini, mas.

1
2
3
4
5

A
B
A
B
A

:
:
:
:
:

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

B
A
B
A
B
A
B

:
:
:
:
:
:
:

A
B

:
:

Meskipun sesungguhnya MKA berhak untuk tidak melakukan akomodasi (tetap
menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa Arab), namun pada faktanya bahasa Jawa digunakan
oleh MKA saat berinteraksi dengan lawan tuturnya yang berlatar belakang etnik Jawa. Tampak dari
dialog yang ada pada Ekstrak 2, para peserta tutur menggunakan dua bahasa; bahasa Indonesia dan
bahasa Jawa. Salah satu fungsi dilakukannya akomodasi bahasa di antaranya untuk mengurangi jarak
sosial di antara peserta tutur, menciptakan hubungan kerja yang baik, dan menumbuhkan rasa percaya
pada mitra tutur (Sartini, 2015).
Strategi yang ditempuh MKA untuk menumbuhkan ikatan sosial dengan lawan bicaranya
adalah dengan mengunakan kosakata yang terdapat dalam bahasa lawan bicaranya, bahasa Jawa. Pada
dialog percakapan 8B dan 10B, MKA menjawab dengan ungkapan paling dan blas, sedangkan
alternatif diksi dalam bahasa Indonesia dapat diungkapkan dengan kata “hanya” untuk menggantikan
kata paling dan “tidak punya” sebagai ganti kata blas. Namun, pada kenyataannya MKA memilih
menggunakan bahasa Jawa. penyesuaian ke atas diterima oleh lawan bicara dengan beralih dari
penggunaan bahasa Indonesia ke bahasa Jawa seperti pada pertuturan 11A.
Pada pertuturan-pertuturan berikutnya, MKA juga senantiasa memanfaatkan unsur-unsur
yang lazim dituturkan oleh masyarakat Jawa seperti unsur bae dan ta pada pertuturan 13B; unsur ya
pada pertuturan 15B yang keseluruhannya tergolong dalam partikel bahasa Jawa (Wedhawati et al.,
2006). Di samping itu, penggunaan sapaan mas yang digunakan untuk lelaki (Wibowo &
Retnaningsih, 2015) menunjukkan adaptasi yang kuat ke arah bahasa Jawa oleh MKA meskipun pada
situasi tersebut lawan bicara tetap menggunakan bahasa Indonesia, tidak beralih ke bahasa Jawa
maupun menyisipkan kosakata bahasa Jawa dalam bahasa Indonesia. Apabila pertuturan 11A lawan
bicara menunjukkan akomodasi yang simetris, namun pada pertuturan-pertuturan berikutnya lawan
bicara menampilkan tindakan non-akomodasi, dengan tetap menggunakan bahasa awalnya.
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Kalangan minoritas menurut beberapa kajian (misalnya Chuchu & Noorashid, 2015;
Edwards, 2010; Mareza & Nugroho, 2016) memang memiliki potensi dan frekuensi yang tinggi
dalam melakukan akomodasi bahasa ke bahasa masyarakat yang lebih dominan. Saat berinteraksi
dengan penjual yang merupakan bagian dari etnik mayoritas, yakni etnik Jawa, MKA cenderung
melakukan akomodasi komunikasi dengan memilih menggunakan bahasa Jawa. Peristiwa semacam
ini lazim terjadi manakala etnik minoritas berada di wilayah etnik mayoritas sebagaimana yang juga
terjadi pada kajian yang dilakukan oleh (Sartini, 2015) terhadap diaspora orang Bali yang berada di
kawasan Jawa Timur. Kasus yang sama terjadi pada MKA yang merupakan salah satu diaspora
terbesar di Indonesia selain etnik Tionghoa (van den Berg, 2010). Nenek moyang mereka terpaksa
atau terdorong untuk meninggalkan tanah air asli mereka yang kemudian menyebar luas ke berbagai
belahan Nusantara (lebih lanjut lihat Bahafdulllah, 2010; Mobini-Kesheh, 2007; van den Berg, 2010).
Dari proses adaptasi (dan asimilasi) yang dilakukan selama bertahun-tahun, sering kali muncul
perkembangan budaya dengan karakteristik tertentu, misalnya dalam hal bahasa (lihat Aribowo,
2014a, 2014b).
Akomodasi bahasa dianggap sebagai sebuah usaha yang ditempuh penutur untuk
memodifikasi dan menyamarkan identitasnya dalam rangka untuk memudahkannya lebih diterima
oleh orang yang dimaksud (Giles & Fischer, 1997). Pada perkembangannnya, akomodasi berkembang
termasuk pada interaksi antargrup (tidak hanya dari komunikasi dalam grup yang sama) yang
melibatkan orang-orang dari identitas sosial yang berbeda misalnya berbeda profesi atau pekerjaan,
grup etnik atau bahasa, serta berbeda jender (Gallois & Giles, 2015). Sebagai tambahan, akomodasi
dapat pula dianggap sebagai sebuah petunjuk bahwa penutur ingin lebih dipahami. Akomodasi juga
menunjukkan sikap-sikap penting yang terjadi dalam pertuturan. Pada akhirnya, akomodasi
merupakan sebuah kajian komprehensif yang menekankan pada perilaku atau sikap, motivasi, strategi
dan realisasi para peserta tutur pada saat percakapan terjadi.
Dalam konteks kemajemukan di Indonesia, tindakan akomodasi dari dua contoh di atas dapat
dianggap sebagai sebuah upaya menunjukkan toleransi melalui wujud linguistik dalam usaha
mendekatkan hubungan sosial dengan menggunakan satu frekuensi bahasa yang sama. Sebuah usaha
untuk mengurangi berbagai celah munculnya klasifikasi sosial budaya yang ada di antara peserta
tutur.

D. SIMPULAN
Isu mengenai pergeseran atau terancam punahnya bahasa-bahasa daerah memang tidak dapat
kita pungkiri. Namun setidaknya, potret penggunaan bahasa Jawa dalam konteks jual-beli di kalangan
MKA dapat menandaskan bahwa bahasa daerah masih memiliki fungsi-fungsi strategis khususnya
dalam komunikasi antaretnik, terutama dalam konteks yang bertalian dengan profesi atau pekerjaan.
Akomodasi MKA ke arah bahasa Jawa, baik secara utuh maupun parsial membuktikan pentingnya
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bahasa Jawa dalam peri kehidupan mereka sehingga pernyesuaian-penyesuaian perlu dilakukan.
Meskipun makalah ini hanya terbatas pada penggunaan bahasa Jawa oleh MKA dalam transaksi
ekonomi, tentunya kajian-kajian bahasa Jawa dengan konteks lain, misalnya studi bahasa Jawa dalam
seting masyarakat transmigran tentunya memiliki skenario yang berbeda apabila dapat dieksplorasi
lebih lanjut untuk membuktikan peran bahasa Jawa dalam keberagaman etnik dan bahasa di bumi
nusantara.
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ABSTRAK
Demak merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Tengah yang termasuk dalam daerah pantai
dan rawa. Kondisi lingkungan ekologis yang banyak dialiri sungai memengaruhi kehidupan masyarakat Demak.
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsi bentuk dan makna leksikon aktivitas masyarakat Demak di
sungai dan (2) mendeskripsi perubahan dan cermin budaya leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai.
Metode dan teknik analisis data menggunakan perpaduan antara analisis bahasa struktural dan analisis secara
etnolinguistik. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan dalam leksikon aktivitas masyarakat Demak di
sungai di antaranya ialah (1) terdapat bentuk satuan lingual yang berwujud kata dasar, kata turunan, dan klausa;
(2) bentuk aktivitas masyarakat Demak di sungai meliputi aktivitas sehari-hari, aktivitas ritual, aktivitas
perikanan, aktivitas peternakan, aktivitas pertanian, aktivitas membersihkan sungai, dan aktivitas yang tidak
disengaja (kecelakaan) di sungai; (3) makna satuan lingual dianalis secara leksikal dan kultural; (4) perubahan
penggunaan istilah dalam aktivitas masyarakat di sungai ditandai dengan beberapa pergeseran istilah yang
digunakan oleh masyarakat; dan (5) leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai yang merupakan produk
budaya mencerminan kebudayaan masyarakat setempat.
Kata Kunci : cermin budaya; makna kultural; makna leksikal; perubahan; satuan lingual.
ABSTRACT
Demak is one of regencies in Central Java that is included in the coastal areas and swamps.
Ecological environmental conditions that many rivers flowed Demak affect peoples' lives. The purpose of this
study were (1) a description form and meaning in the lexicon of community activities Demak in the river and (2)
a description of changes and mirrors the cultural lexicon community activities Demak in river. The methods and
data analysis techniques use a combination of language analysis and entholinguistic analysis. Based on the
results of the study are found in the lexicon of Demak community activities in the river of which is (1) there is a
tangible form of units lingual root words, derivative words, and clauses; (2) forms of community activities in the
river Demak include daily activities, ritual activity, fishing activities, livestock activities, agricultural activities,
the activity of cleaning up rivers, and activities that are not intentional (accidents) in the river; (3) the meaning
of lexical units analyzed lingual and culturally; (4) changes in the use of the term in community activities in the
river is characterized by multiple shift the terms used by the public; and (5) the lexicon of Demak community
activities in the river which is a cultural product reflects the local culture.
Keywords: mirror of culture; cultural meaning; lexical meaning; changes; lingual unit.

A. PENDAHULUAN
Sungai merupakan salah satu sumber air di permukaan tanah yang paling banyak digunakan
masyarakat Demak dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pernyataan tersebut sesuai dengan realita di
lapangan, bahwa masih dijumpai masyarakat Demak yang melakukan aktivitas berhubungan dengan
sungai. Masyarakat memiliki sebuah keyakinan kuno yang mengaitkan sungai dengan simbol
kesuburan; sebuah siklus kelahiran dan proses regenerasi. Sungai sebagai tempat menyucikan diri.
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Ritus penyucian diri, dengan jalan membasuh sebagian atau seluruh badan; lambang dari upaya
manusia menghalau kekuatan jahat dari dunia kegelapan yang mengancam jiwa raga manusia (Hidajat
2006).
Ditinjau dari segi geografi, daerah Demak merupakan daerah pantai dan rawa sehingga setiap
tahun di musim penghujan banyak air, sementara di musim kemarau kekurangan air. Meskipun
demikian, masyarakat Demak mampu beradaptasi sesuai dengan lingkungan ekologisnya. Kondisi
geografis Demak yang dialiri banyak sungai memengaruhi kehidupan masyarakat Demak yang
tercermin dalam aktivitas yang berhubungan dengan sungai. Mulai dari aktivitas sehari-hari seperti
MCK (Mandi, Cuci, dan Kakus), mencari sumber makanan dan air minum, aktivitas perikanan,
hingga aktivitas ritual yang dilakukan pada waktu tertentu. Hal tersebut sesuai dengan pandangan
Arimbawa dan Santhyasa (2010) yang menyatakan bahwa pada masyarakat tradisional, aktivitas
masyarakat selalu berkaitan dengan dua kegiatan utama yaitu kegiatan yang bersifat sakral (berkaitan
dengan kegiatan agama) dan kegiatan yang bersifat profan (berkaitan dengan kegiatan sosial).
Pengaruh sungai yang begitu besar terhadap masyarakat Demak dapat terlihat dari leksikon
yang digunakan dalam berbagai aktivitas. Adapun leksikon yang terkait dengan aktivitas sehari-hari
dilihat dari peranan sungai sebagai sarana MCK, seperti ketika hendak mandi ke sungai kemudian
melepaskan baju sebelum mandi dinamakan teplok. Setelah melepas baju, hendak menceburkan diri
dari jamban ke sungai dinamakan ambyur. Ketika mandi di sungai sambil menggunakan gayung
dinamakan jiburan. Mandi di sungai sambil mencuci dinamakan umbah-umbah.
Selain aktivitas yang bersifat sehari-hari, masyarakat Demak juga menggunakan sungai
sebagai sarana ritual seperti adus dan wuwung. Adus dalam hal ini memiliki dua makna, yaitu adus
yang dilakukan pada hari biasa yaitu mandi dengan tujuan membersihkan diri dan mandi yang
dilakukan pada pertengahan bulan ruwah dengan tujuan mendapat berkah air zam-zam. Sementara
wuwung adalah membasahi sekujur tubuh dengan air sungai, biasanya dilakukan oleh wanita yang
habis melahirkan dengan tujuan agar wajahnya bersih dan cerah.
Leksikon yang digunakan dalam penyebutan setiap aktivitas di sungai oleh masyarakat
Demak menunjukkan bahwa jika suatu komunitas budaya menggunakan lebih banyak kosakata untuk
suatu hal atau suatu aktivitas, maka hal atau aktivitas tersebut adalah penting dalam komunitas budaya
tersebut (Mulyana 2004).
Berdasarkan hipotesis tersebut, secara tidak langsung, leksikon tersebut mencerminkan
budaya masyarakat Demak yang kesehariannya berhubungan dengan sungai. Hal ini sejalan dengan
perspektif Duranti yang menyatakan bahwa bahasa merupakan bagian dari budaya (Duranti 1997).
Segala aktivitas budaya harus tetap mencerminkan keseimbangan. Konsep keseimbangan
yang dipahami masyarakat Demak tercermin dalam aktivitasnya yaitu salah satunya menangkap ikan
di sungai. Para nelayan lebih memilih menggunakan bahan alami dan jenis peralatan seperti pancing,
icir atau wuwu, bengkeng, yang lebih tradisional, mengandung makna anjuran menangkap ikan itu
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sesuai kebutuhan dan tidak boleh serakah. Adapun aktivitas-aktivitas tersebut mencerminkan kearifan
lokal (local wisdom) masyarakat Demak dalam mengelola alam agar tetap seimbang dengan
bijaksana.
Seiring

bertambahnya

kebutuhan

masyarakat,

beberapa

aktivitas

budaya

yang

mengedapankan kelestarian lingkungan mulai diabaikan. Hal tersebut dapat dilihat pada kondisi
sekarang ini, tidak semua masyarakat Demak peduli dengan lingkungannya, terutama sungai.
Masyarakat menjadi kurang sabar dan bijaksana dalam mengelola kekayaan yang ada di sungai.
Seperti menangkap ikan dengan menggunakan racun berupa bahan kimia. Fenomena tersebut
menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tertentu kebudayaan dapat berubah dan perubahan budaya
dapat menimbulkan akibat-akibat yang tidak terduga dan sering merusak (Haviland 1999).
Perubahan yang terjadi dalam masyarakat dapat ketahui dari frekuensi penggunaan suatu kata
dalam kehidupan sehari-hari dan dari bertambah atau berkurangnya kosakata yang ada dalam suatu
bahasa. Adanya kebutuhan akan leksikon baru menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat telah
mengalami perubahan. Ada banyak hal-hal baru yang dulunya tidak ada, kini sudah begitu biasa
dalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Putra 1997).
Berdasarkan uraian tersebut, maka leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai perlu
untuk diteliti. Dalam hal ini yang perlu dikaji meliputi bentuk yaitu bentuk lingual dan bentuk
aktivitas, makna, perubahan, dan cermin budaya dalam leksikon aktivitas masyarakat Demak di
sungai dengan pendekatan etnolinguistik.
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mendeskripsi bentuk dan makna leksikon aktivitas
masyarakat Demak di sungai dan (2) mendeskripsi perubahan dan cermin budaya leksikon aktivitas
masyarakat Demak di sungai.

B. METODE PENELITIAN
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu pendekatan
metodologis dan teoretis. Pendekatan metodologis menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan
pendekatan teoretis menggunakan pendekatan etnolinguistik. Selain itu, penelitian ini menggunakan
pendekatan semantik dan pendekatan struktural bahasa.
Wujud data dalam penelitian ini berupa data lisan dan data tulisan. Sumber data lisan yaitu
masyarakat Demak yang bertempat tinggal di daerah bantaran sungai. Sumber data tulisan berupa
sumber tertulis yang meliputi (1) catatan yang dipandang penting, (2) buku, (3) dokumen, dan (4)
penelitian-penelitian terdahulu terkait dengan sungai Demak. Metode dan teknik pengumpulan data
pada penelitian ini dilakukan dengan metode observasi partisipasi, metode wawancara, dan metode
studi pustaka. Metode dan teknik analisis data menggunakan perpaduan antara analisis bahasa
struktural dan analisis secara etnolinguistik. Analisis bahasa struktural menggunakan metode
linguistik yaitu metode agih. Analisis secara etnolinguistik menggunakan metode etnografi dengan
model etnosains.
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C. PEMBAHASAN
Pembahasan penelitian ini berfokus pada bentuk, makna, perubahan, dan cermin budaya pada
leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai.
1. Bentuk Leksikon Aktivitas Masyarakat Demak di Sungai
Berdasarkan hasil penelitian, bentuk leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai dibagi
menjadi dua yaitu bentuk satuan lingual dan bentuk aktivitas masyarakat Demak di sungai.
a. Bentuk satuan lingual leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai
Bentuk satuan lingual yang ditemukan pada leksikon aktivitas masyarakat Demak disungai
berupa kata dan klausa.

1) Satuan lingual berbentuk kata
Berdasarkan hasil analisis, satuan lingual yang berbentuk kata pada leksikon aktivitas
masyarakat Demak di sungai terbagi menjadi dua yaitu kata dasar dan kata turunan.
a) Bentuk Kata Dasar Leksikon Aktivitas Masyarakat Demak di Sungai
Bentuk kata dasar yang ditemukan pada leksikon aktivitas masyarakat antara lain teplok
[teplɔʔ] ‘melepas atau memakai baju sebelum dan sesudah mandi di sungai’, wuwung [wuwUŋ]
‘membasahi sekujur tubuh dengan air sungai’, slulup [slulUp] ‘menyelam ke dalam air beberapa saat
kemudian muncul lagi’, ramban [ramban] ‘memetik daun-daunan atau sayuran’, jiburan [jiburan]
‘mandi di sungai menggunakan gayung’.
Leksikon aktivitas masyarakat Demak tersebut terdiri dari satu kata dan tidak diikuti afiksasi.
Berdasarkan distribusinya dapat digolongkan sebagai morfem bebas karena dapat berdiri sendiri
sebagai kata. Jika ditinjau dari satuan gramatikalnya digolongkan sebagai bentuk monomorfemis
karena terdiri dari satu morfem.
Bentuk Kata Turunan Leksikon Aktivitas Masyarakat Demak di Sungai
Bentuk kata turunan yang ditemukan pada leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai
yaitu kata turunan dengan proses afiksasi dan reduplikasi.
Bentuk kata turunan dengan proses afiksasi
Bentuk kata turunan yang ditemukan pada leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai
yaitu kata turunan dengan proses afiksasi prefiks dan dan sufiks.
Bentuk kata turunan berupa prefiks
Bentuk kata turunan yang ditemukan pada leksikon aktivitas masyarakat Demak yaitu prefiks
N- atau aN- dan ke-.
Prefiks N- atau aNBentuk kata turunan yang ditemukan pada leksikon aktivitas masyarakat Demak berupa
prefiks N- (m-, n-, ng-, ny-, nge-) antara lain mancing [mancIŋ] ‘menangkap ikan dengan
menggunakan alat bernama pancing’, njaring [njarIŋ] ‘menangkap ikan dengan menggunakan alat
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bernama jaring’, ngintir [ŋintIr] ‘berenang mengikuti arus sungai’, nyetrum [ñǝtrUm] ‘menangkap
ikan dengan menggunakan aliran listrik yaitu aki’, ngecop [ŋǝcɔp] ‘menangkap belut dengan cara
menggunakan tali dan kail’.
Leksikon tersebut terdiri dari satu kata dan diawali dengan afiksasi berupa prefiks N-.
Berdasarkkan distribusinya, kata dasar pada leksikon tersebut dapat digolongkan sebagai morfem
bebas karena dapat berdiri sendiri sebagai kata. Jika ditinjau dari satuan gramatikalnya, digolongkan
dalam polimorfemis karena terdiri dari dua morfem.
Prefiks keBentuk kata turunan yang ditemukan pada leksikon aktivitas masyarakat Demak berupa
prefiks ke- antara lain keblondor [kǝblɔndɔr] ‘tergelincir di jamban’, kepleset [kǝpleset] ‘tergelincir di
jamban’, kejegur [kǝjǝgUr] ‘tercebur ke sungai’, kelelep [kǝlǝlǝp] ‘tenggelam di sungai’
Leksikon tersebut terdiri dari satu kata dan diawali dengan afiksasi berupa prefiks ke-.
Berdasarkkan distribusinya, kata dasar pada leksikon tersebut dapat digolongkan sebagai morfem
bebas karena dapat berdiri sendiri sebagai kata. Jika ditinjau dari satuan gramatikalnya, digolongkan
dalam polimorfemis karena terdiri dari dua morfem.
Bentuk kata turunan berupa sufiks
Bentuk kata turunan yang ditemukan pada leksikon aktivitas masyarakat Demak berupa sufiks
–an antara lain gebyuran [gəbyuran] ‘bermain di sungai’, plorotan [plɔrɔtan] ‘bermain prosotan di
sungai’, blorotan [blɔrɔtan] ‘bermain prosotan di sungai’ gethekan [geṭeʔan] ‘bermain dengan rakit di
sungai’, kosokan [kɔsɔʔan] ‘menggosok badan dengan batu’.
Leksikon tersebut terdiri dari satu kata dan diawali dengan afiksasi berupa sufiks -an.
Berdasarkkan distribusinya, kata dasar pada leksikon tersebut dapat digolongkan sebagai morfem
bebas karena dapat berdiri sendiri sebagai kata. Jika ditinjau dari satuan gramatikalnya, digolongkan
dalam polimorfemis karena terdiri dari dua morfem.
Bentuk kata turunan dengan proses reduplikasi
Bentuk kata turunan yang ditemukan pada leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai
dengan proses reduplikasi yaitu berupa reduplikasi penuh dan reduplikasi bersama afiksasi.
Bentuk kata turunan reduplikasi penuh
Bentuk kata turunan pada leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai berupa reduplikasi
penuh antara lain umbah-umbah [umbah-umbah] ‘mencuci pakaian’, asah-asah [asah-asah] ‘mencuci
peralatan dapur’.
Leksikon tersebut terdiri dari satu kata dan diulang secara keseluruhan atau penuh.
Berdasarkan distribusinya, kata dasar pada leksikon tersebut dapat digolongkan sebagai morfem bebas
karena dapat berdiri sendiri sebagai kata. Jika ditinjau dari satuan gramatikalnya, digolongkan dalam
polimorfemis karena terdiri dari dua morfem.
Bentuk kata turunan berupa reduplikasi bersama afiksasi sufiks –an
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Bentuk kata turunan yang ditemukan pada leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai
yaitu berupa reduplikasi afiksasi bersama sufiks –an antara lain ciprat-cipratan ‘saling memercikkan
air’ dan sirat-siratan ‘saling memercikkan air’.
Leksikon tersebut terdiri dari satu kata dan diulang secara keseluruhan atau penuh, dengan
penambahan afiksasi sufiks -an. Berdasarkan distribusinya, kata dasar pada leksikon tersebut dapat
digolongkan sebagai morfem bebas karena dapat berdiri sendiri sebagai kata. Jika ditinjau dari satuan
gramatikalnya, digolongkan dalam polimorfemis karena terdiri dari dua morfem. Adapun contoh
tuturan sebagai berikut.

2) Satuan lingual berbentuk klausa
Adapun leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai yang berbentuk klausa di antaranya
adus kali [adUs kali] ‘mandi di sungai’, gogoh kijing [gɔgɔh kijIŋ] ‘meraba-meraba lumpur sungai
untuk mencari kerang atau kijing’, nggawe belik [ŋgawe bǝlIʔ] ‘membuat sumur di pinggir sungai’,
ngumbah jangan [ŋumbah jaŋan] ‘mencuci sayuran’, dan nyedhot banyu [ñeḍɔt bañu] ‘mengambil air
dengan pompa air’.
Berdasarkan strukturnya, klausa-klausa tersebut termasuk ke dalam klausa terikat karena
mempunyai unsur yang tidak lengkap dan tidak berpotensi menjadi kalimat. Berdasarkan ada tidaknya
kata negatif, termasuk ke dalam klausa positif karena tidak mempunyai kata negatif yang secara
gramatik menegatifkan predikat, seperti kata ora, aja, dan durung. Berdasarkan kategori predikat,
termasuk ke dalam klausa nominal karena predikatnya semuanya berkategori nomina.
b. Bentuk aktivitas masyarakat Demak di sungai
Berbagai aktivitas masyarakat Demak di sungai diklasifikasikan kedalam tujuh bentuk yaitu
(1) aktivitas sehari-hari, (2) aktivitas ritual, (3) aktivitas perikanan, (4) aktivitas peternakan, (5)
aktivitas pertanian, (6) aktivitas membersihkan sungai, dan (7) kecelakaan (aktivitas yang tidak
sengaja terjadi) di sungai.
2. Makna Leksikon Aktivitas Masyarakat Demak di Sungai
Makna leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai dianalisis berdasarkan makna leksikal
dan makna kultural
a. Makna Leksikal Leksikon Aktivitas Masyarakat Demak di Sungai
1) teplok [teplɔʔ]
Secara leksikal teplok [teplɔʔ] adalah melepas atau memakai baju sebelum dan sesudah mandi
di sungai. Masyarakat Demak biasanya ketika hendak mandi ke sungai ada yang sudah menggunakan
jarit atau sarung dari rumah, tetapi ada pula yang langsung melepas baju di jamban dan kemudian
menceburkan diri ke sungai.

2) adus kali [adUs kali]
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Adus kali [adUs kali] berasal dari dua kata yaitu adus ‘mandi’ dan kali ‘sungai’, sehingga
secara leksikal adus kali mempunyai makna mandi di sungai. Masyarakat Demak biasanya mandi di
sungai pada waktu pagi, siang, dan sore. Apabila mandi di sungai menggunakan gayung dinamakan
jiburan [jiburan]. Apabila mandi sambil berendam dalam waktu yang lama dinamakan kungkum
[kuŋkUm]. Apabila mandi sambil menggosok badan dengan tangan atau batu dinamakan kosokan
[kɔsɔʔan]
3) dhidhis [ḍiḍIs] atau dhidhih [ḍiḍIh]
Secara leksikal dhidhis [ḍiḍIs] atau dhidhih [ḍiḍIh] adalah mengeringkan badan setelah mandi
di sungai (seperti berjemur).
4) umbah-umbah [umbah-umbah]
Secara leksikal umbah-umbah [umbah-umbah] adalah mencuci pakaian di sungai. Dalam hal
ini, istilah umbah-umbah lebih sering ditujukan untuk mencuci pakaian. Sementara aktivitas mencuci
ikan atau sayuran, masyarakat lebih sering menyebutnya ngumbah iwak ‘mencuci ikan’ dan ngumbah
jangan ‘mencuci sayuran’, untuk mencuci peralatan dapur disebut asah-asah.
b. Makna kultural Leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai
Makna kultural yang terdapat pada leksikon aktivitas masyarakat Demak diantaranya berupa
simbol-simbol yang dipercaya oleh masyarakat Demak yang biasanya akan dijadikan sebagai suatu
tanda untuk waspada bahkan menjadi suatu larangan dalam melakukan aktivitas disungai.
1) banaspati [banaspati]
Masyarakat Demak percaya adanya makhluk halus yang berada di sungai. salah satunya
adalah banaspati [banaspati]. Dalam hal ini banaspati digambarkan sebagai sosok mahkluk halus
berambut panjang yang suka mengganngu anak kecil. Banaspati [banaspati] biasanya keluar ketika
petang menjelang. Oleh karena itu para orang tua biasanya melarang anak-anak mandi disungai ketika
petang mulai menjelang karena dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2) iwak tunggon [iwaʔ tuŋgɔn] atau kutuk tunggon [kutUʔ tuŋgɔn]
Ada beberapa sungai yang terkenal angker bagi masyarakat Demak. Biasanya masyarakat
lebih memilih untuk tidak melakukan aktivitas di sungai yang dianggap angker. Salah satu sosok
makhluk halus yang tidak asing bagi nelayan atau orang yang sering mencari ikan di sungai adalah
iwak tunggon [iwaʔ tuŋgɔn] atau kutuk tunggon [kutUʔ tuŋgɔn]. Beberapa daerah menggambarkan
ikan penunggu ini secara berbeda-beda. Ada yang menggambarkan seperti ikan yang sangat besar, ada
juga yang menggambarkan seperti ikan yang sangat banyak di sungai sehingga apabila ditangkap
tidak akan habis. Apabila ada orang yang terkena gangguan iwak tunggon [iwaʔ tuŋgɔn], ia tidak
ingin pulang karena merasa sangat senang di sungai tersebut, seolah-olah sedang melihat ikan yang
sangat banyak dan ingin menangkap semuanya. Oleh karena itu, muncul seperti larangan bagi
masyarakat agar tidak mencari ikan di daerah sungai yang angker.

3) ula naga [ulɔ nɔgɔ]
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Salah satu bencana yang sering melanda Demak adalah banjir. Menurut kepercayaan
masyarakat Demak, apabila ada penampakan ula naga [ulɔ nɔgɔ]

‘ular naga’ melintasi sungai

dianggap sebagai sebuah tanda akan terjadi susulan banjir bandang. Oleh karena itu, masyarakat harus
waspada terhadap bencana yang akan terjadi.
4) kraton jin [kratɔn jIn]
Bagi masyarakat Demak, sungai memang menyimpan banyak hal mistis, salah satunya adalah
kraton jin [kratɔn jIn]. Menurut kepercayaan masyarakat Demak, tepatnya di Kecamatan Wonosalam
perbatasan Desa Pilangrejo dan Desa Tlogorejo, di Kali Telon (anak sungai Kali Jajar) terdapat kraton
jin [kratɔn jIn] ‘kerajaan jin’. Masyarakat percaya bahwa apabila seseorang mandi di Sungai Telon
tepatnya dibawah jembatan buatan belanda, apabila sedang bernasib beruntung atau bisa juga
dikatakan bernasib tidak beruntung, akan berada di kraton jin [kratɔn jIn]. Apabila orang tersebut
menghendaki tinggal di sana, ia tidak akan pernah pulang lagi. Apabila ia tidak menghendaki, maka
orang tersebut akan dikembalikan ke dunia nyata. Hal tersebut menjadi sebuah kewaspadaan atau
larangan bagi masyarakat sekitar untuk tidak melakukan hal-hal tidak terpuji di Sungai Telon tersebut
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
5) bajul [bajUl]
Masyarakat Demak biasanya menyebut buaya dengan sebutan bajul [bajʊl]. Untuk beberapa
sungai yang tergolong besar, masyarakat percaya bila disungai tersebut terdapat bajul [bajUl]. Oleh
karena itu, masyarakat Demak yang hendak mandi atau beraktivitas di sungai besar diharapkan
waspada untuk keselamatan. Bagi anak-anak, masyarakat Demak akan melarang untuk mandi di
sungai besar dengan cara menakut-nakuti biar tidak dimangsa bajul [bajUl].
3. Perubahan Leksikon Aktivitas Masyarakat Demak di Sungai
Adapun beberapa leksikon yang mengalami perubahan antara lain sebagai berikut.
a. Aktivitas mengambil air di sungai
Dulu masyarakat Demak menggunakan klenthing atau pikulan atau ember untuk mengambil
air dari sungai. Adanya perkembangan teknologi, ngindhit [ŋinḍIt], ngangsu [ŋaŋsu], nimba [nimbɔ],
mikul [mikUl] sudah mulai ditinggalkan. Masyarakat lebih memilih nyedhot banyu [ñeḍɔt bañu]
dengan menggunakan alat bernama pompa air untuk mengambil air dari sungai. Selain lebih praktis,
masyarakat juga tidak perlu bersusah payah bolak-balik ke sungai untuk memenuhi kebutuhan air
sehari-hari.
b. Aktivitas perikanan
Njenu [njǝnu] adalah aktivitas menangkap ikan dengan cara membubuhkan racun yang berasal
dari tumbuhan jenu agar ikan menjadi mabuk dan mudah ditangkap. Namun, sekarang ini sebagian
masyarakat yang lebih mengutamakan kemudahan dalam mendapatkan racun sering kurang
memperdulikan dampak negatif bagi lingkungan. Penggunaan apotas dan indrin berpengaruh buruk
bagi ekosistem sungai. Ngapotas [ŋapotas] dan ngindrin [ŋindrIn] sampai sekarang masih dilakukan
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oleh sebagian masyrakat Demak. Selain itu, nyetrum [ñǝtrUm] atau ngetet [ŋǝtet] juga dilakukan oleh
masyarakat dalam menangkap ikan. Masyarakat menggunakan aki untuk mengalirkan listrik tegangan
rendah ke sungai dengan dua batang kawat untuk membuat ikan tersengat dan pingsan.
Beberapa leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai mengalami perubahan dikarenakan
(1) mengikuti alat yang lebih modern atau canggih; (2) mempercepat pekerjaan; (3) mempersingkat
waktu; dan (4) menghemat tenaga.
4. Cerminan Budaya Leksikon Aktivitas Masyarakat Demak di Sungai
Adapun leksikon aktivitas tersebut merupakan produk budaya masyarakat Demak yang
mencerminkan kebudayaan sebagai berikut.
a. Leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai mencerminkan kemampuan beradaptasi
masyarakat dengan alam ekologisnya
Kondisi geografis Demak yang merupakan daerah pantai dan rawa dan hanya memiliki dua
musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan
lingkungannya. Hal tersebut tercermin dalam leksikon mbendung [mbǝndUŋ] dan gawe belik [ŋgawe
bǝlIʔ]. Mbendung [mbǝndUŋ] yaitu aktivitas masyarakat membuat tembok agar air tidak mengalir
biasanya dilakukan ketika musim kemarau. Sementara gawe belik [ŋgawe bǝlIʔ] yaitu aktivitas
masyarakat membuat sumur di pinggir sungai biasanya dilakukan ketika musim penghujan. Aktivitasaktivitas tersebut dilakukan masyarakat Demak dengan tujuan agar tetap mendapat air yang bersih
untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Selain tercermin dalam aktivitas mengambil air di sungai, kemampuan beradaptasi
masyarakat Demak dengan kondisi alam juga terlihat dari aktivitas menanam beberapa sayuran dan
palawija di pinggiran sungai yang berlumpur. Apabila musim penghujan, pinggiran sungai yang
berlumpur dengan kondisi basah dijadikan lahan untuk menanam padi atau nandur pari [nandur pari].
Apabila musim kemarau, pinggiran sungai yang berlumpur dengan kondisi kering ditanami sayursayuran atau palawija, seperti kacang panjang, kacang hijau, dan kedelai. Sementara apabila musim
pancaroba, pinggiran sungai ditanami sayuran labu atau baligo.
b. Leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai mencerminkan masyarakat yang kreatif
Kehidupan masyarakat Demak tidak bisa terlepas dari sungai. Tidak hanya sebagai sarana
MCK, sungai juga digunakan masyakarat Demak sebagai sarana mencari ikan dan budidaya ikan.
Masyarakat menciptakan beberapa alat dan teknik menangkap ikan, seperti alat susuk yang digunakan
untuk nyusuk [ñusUʔ] dan teknik membuat keruh air sungai yang dinamakan bontang [bontaŋ] atau
ngobok-obok [ŋɔbɔʔ- ɔbɔʔ].
Penggunaan suatu alat atau teknik yang berasal dari ide atau gagasan oleh masyarakat dengan
mempertimbangkan baik atau buruknya dampak terhadap lingkungan mencerminkan suatu
masyarakat yang kreatif dan bijak dalam memanfaatkan segala potensi alam (kearifan lokal).
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c. Leksikon aktivitas masyarakat masyarakat Demak di sungai mencerminkan kondisi
masyarakat yang mengenal dunia mistis
Masyarakat Demak sebagai bagian dari masyarakat Jawa mempercayai adanya mahkluk lain
yang tidak kasat mata. Ada beberapa kepercayaan masyarakat seperti adanya banaspati [banaspati]
‘banaspati’, ula naga [ulɔ nɔgɔ] ‘ular naga’, iwak tunggon [iwaʔ tuŋgɔn] ‘ikan penunggu’ atau kutuk
tunggon [kutUʔ tuŋgɔn] ‘kutuk penunggu’, dan kraton jin [kratɔn jIn] ‘kerajaan jin’ yang berada di
sungai. Masyarakat percaya bahwa makhluk tersebut ada dan harus dihormati keberadaannya,
sehingga muncul beberapa kewaspadaan bahkan larangan dalam beraktivitas di sungai. Selain itu,
adanya kepercayaan terhadap hewan buas seperti bajul [bajUl] ‘buaya’ yang berada di sungai
terutama sungai besar juga menjadi kewaspadaan bagi masyarakat Demak. Semua hal tersebut
memiliki maksud bahwa hidup itu harus selalu waspada dan tidak boleh sembarangan karena manusia
hidup di alam ini juga berdampingan dengan makhluk lain, dengan tujuan keharmonisan dan
keselamatan.
d. Leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai mencerminkan masyarakat yang
mengikuti perkembangan teknologi
Seiring perkembangan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), manusia selalu
menciptakan suatu teknologi baru berupa alat-alat canggih yang digunakan untuk mempermudah
kehidupan manusia. Adanya kemajuan teknologi memberi dampak dalam kehidupan masyarakat.
Dalam hal ini masyarakat Demak tidak menutup diri dari perkembangan teknologi yang terlihat dari
penggunaan beberapa alat seperti pompa air dan aki. Penggunaan alat tersebut tentu menggeser
kebiasaan lama sebagian besar masyarakat Demak. Penggunaan pompa air yang aktivitasnya
dinamakan nyedhot banyu menggeser beberapa aktivitas mengambil air secara manual seperti
ngindhit [ŋinḍIt], ngangsu [ŋaŋsu], nimba [nimbɔ], mikul [mikUl] yang dianggap kurang efisien
dalam hal waktu dan tenaga. Selain itu, masyarakat Demak juga nyetrum [ñetrUm] yaitu
memanfaatkan aki untuk menangkap ikan dengan cara mengalirkan aliran listrik bertegangan rendah
ke air sungai. Ikan yang tersengat aliran listrik, akan pingsan dan mengambang, sehingga ikan lebih
mudah untuk ditangkap. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Demak juga mengikuti
perkembangan teknologi yang dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

D. SIMPULAN
Bentuk leksikon aktivitas yang digunakan masyarakat Demak di sungai berupa bentuk satuan
lingual yang berwujud kata dasar, kata turunan, dan klausa. Bentuk aktivitas masyarakat Demak di
sungai meliputi aktivitas sehari-hari, aktivitas ritual, aktivitas perikanan, aktivitas peternakan,
aktivitas pertanian, aktivitas membersihkan sungai, dan kecelakaan (aktivitas yang tidak sengaja
terjadi) di sungai. Makna satuan lingual dianalis secara leksikal dan kultural. Setelah dianalisis,
makna kultural yang terdapat pada leksikon aktivitas masyarakat Demak berupa simbol-simbol yang
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dipercaya oleh masyarakat Demak yang biasanya dijadikan sebagai suatu tanda untuk waspada
bahkan menjadi suatu larangan dalam melakukan aktivitas disungai. Perubahan penggunaan istilah
dalam aktivitas masyarakat di sungai ditandai dengan beberapa pergeseran istilah yang digunakan
oleh masyarakat. Beberapa leksikon aktivitas masyarakat Demak di sungai mengalami perubahan
dikarenakan (1) mengikuti alat yang lebi modern atau canggih, (2) mempercepat pekerjaan, (3)
mempersingkat waktu, (5) dan menghemat tenaga. Cerminan budaya pada leksikon aktivitas
masyarakat Demak di sungai sebagai produk budaya masyarakat setempat di antaranya (1)
mencerminkan kemampuan masyarakat Demak dalam beradaptasi dengan alam ekologisnya, (2)
mencerminkan masyarakat Demak yang kreatif, (3) mencerminkan kondisi masyarakat Demak yang
mistis, dan (4) mencerminkan masyarakat Demak yang mengikuti perkembangan teknologi.
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CATEGORY SHIFT ANALYSIS OF INDONESIANENGLISH BILINGUAL CHILDREN LITERATURE
Eszter Sotonyi

ABSTRAK

Bahasa dianggap sebagai saluran komunikasi bagi orang untuk saling memahami sementara
terjemahan adalah saluran antara bahasa yang berbeda untuk memahami budaya yang berbeda. Penelitian ini
bertujuan untuk mengeksplorasi pergeseran terjemahan dalam frase kata benda berdasarkan teori Catford.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber datanya adalah cerita rakyat IndonesiaInggris judulnya Putri Mandalika, yang dikumpulkan dan diterjemahkan oleh Murti Bunanta pada tahun
2010. Teks sumber (TS) dan teks target (TT) pertama kali dijelaskan dalam teori shift oleh Catford dan
berapa banyak jenis shift yang digunakan saat menerjemahkan cerita anak-anak; Dan menganalisis
bagaimana shift ini mempengaruhi terjemahan. Hasilnya menunjukkan bahwa pergeseran struktur paling
sering digunakan saat menerjemahkan kata frasa dalam literatur berbahasa Inggris. Dipercaya bahwa
karakteristik yang berbeda dari kedua bahasa dalam hal struktur bahasa adalah alasan utama untuk
menyebabkan pergeseran tersebut.
Kata kunci: struktur shift, noun phrase,

A. PENDAHULUAN
Terjemahan pada dasarnya adalah perubahan bentuk bahasa sumber yang digantikan
oleh bentuk bahasa target (Larson 1998: 3). Terjemahan terdiri dalam mereproduksi dalam
bahasa reseptor ekuivalen alami terdekat dari pesan bahasa sumber, pertama dalam arti
makna dan kedua dalam hal gaya (Nida 1969: 12). Catford (1965: 20) menyatakan bahwa
terjemahan adalah penggantian materi teks dalam satu bahasa (bahasa sumber / BS) dengan
bahan teks setara dalam bahasa lain (bahasa target / BT).
Monila dan Albir (2000: 509) mendefinisikan teknik terjemahan sebagai prosedur untuk
menganalisis dan mengklasifikasikan bagaimana kesetaraan terjemahan bekerja. Mereka
menyebutkan lima karakteristik dasar teknik penerjemahan yaitu 1) mempengaruhi hasil
terjemahan, 2) diklasifikasikan menurut perbandingan dengan yang asli, 3) mempengaruhi
satuan mikro teks, 4) bersifat diskursif dan kontekstual dan 5) fungsional. Teknik
penerjemahan dianggap mempengaruhi terjemahan unit mikro. Nida menyatakan bahwa
ada tiga faktor dasar dalam menerjemahkan. Mereka adalah pesan alam, tujuan dan jenis
penonton. Menerjemahkan novel berbeda dengan menerjemahkan puisi. Penerjemahan
untuk anak-anak juga berbeda dengan menerjemahkan untuk orang dewasa. Faktor ini
mempengaruhi teknik terjemahan yang diterapkan oleh penerjemah.
Setara dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa teks bahasa sumber dan teks bahasa
target berbagi semacam kesamaan. Ini berarti terjemahan adalah situasi di mana semua
tingkat linguistik teks sumber (fonologi, grafologi, tata bahasa dan leksis) digantikan oleh
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materi bahasa target (Catford 1965: 20). Ia juga menggambarkan bentuk dalam bahasa
sumber yang memiliki bentuk baru atau bentuk yang berbeda dalam bahasa target disebut
shift. Aturan yang berbeda antar bahasa mengarah ke shift.
Cerita anak-anak adalah subjek studi yang menjadi perhatian para ilmuwan.
Karakteristik cerita anak-anak adalah narasi yang jelas dan efektif, bahasa yang kurang
kompleks, kurang banyak kata daftar yang lebih tinggi, jenis konstruksi kalimat sederhana
dan kosa kata yang lebih mendasar. Dalam menerjemahkan literatur penerjemah anak
diperlukan untuk mengatasi masalah dalam mengadaptasi teks ke tingkat pengetahuan
anak, karena keterbatasan pengalaman anak.
Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis cerita anak-anak, yang adalah dua
bahasa. Karena tujuan literatur anak-anak untuk anak-anak, anak adalah jenis pembaca
yang memiliki pengalaman dan pengetahuan terbatas. Pergeseran tidak dapat dihindari
untuk membeli kesetaraan dalam menerjemahkan cerita anak-anak agar menghasilkan teks
terjemahan yang mudah dan sederhana untuk anak-anak. Selanjutnya difokuskan untuk
menyelidiki analisis shift struktur frase kata dari ST yang bahasa Indonesia menjadi TT
yaitu bahasa Inggris.

B.
a.

KAJIAN TEORI DAN METODE
Proces Penerjemahan

Nababan (1999: 24) menulis bawah “proses penerjemah dapat diartikan sebagai
serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang penerjemah pada saat dia
mengalihkan amanat dari bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran”.
Nida dan Taber menyebutkan bahwa sistem penerjemahan terdiri dari prosedur yang
lebih ditail yang terdiri dari tiga tahap yang digambarkan pada Gambar 1:

Gambar 1: Proses penerjemahan oleh Nida dan Taber
1) Analisis, di mana struktur permukaan (yaitu, pesan seperti yang diberikan dalam
bahasa A), dianalisis dalam hal (a) hubungan gramatikal dan (b) arti kata-kata dan
kombinasi kata-kata.
2) Transfer, di mana bahan yang dianalisis dipindahkan ke penerjemah dari bahasa A
ke bahasa B.
3) Restrukturisasi, dimana material yang ditransfer direstrukturisasi agar pesan akhir
dapat diterima sepenuhnya dalam bahasa reseptor / target.
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2.2. Teknik Penerjemahan
Molina dan Albir (2002: 509) menjelaskan definisi teknik terjemahan sebagai
prosedur untuk menganalisa dan mengklasifikasikan bagaimana kesetaraan
terjemahan bekerja. Mereka memiliki lima karakteristik dasar:
1) Mereka mempengaruhi hasil terjemahan
2) Mereka diklasifikasikan menurut perbandingan dengan aslinya
3) Mereka mempengaruhi satuan mikro teks
4) Secara alami bersifat diskursif dan kontekstual
5) Mereka fungsional

Teknik penerjemahan bukan satu-satunya kategori yang tersedia untuk menganalisis
teks terjemahan. Koherensi, kohesi, perkembangan tematik dan dimensi kontekstual
juga ikut campur dalam analisis. Klasifikasi teknik terjemahan mereka didasarkan
pada kriteria berikut:
1) Mengisolasi konsep teknik dari pengertian terkait lainnya (strategi penerjemahan,
metode dan kesalahan).
2) merangkum prosedur yang merupakan ciri khas terjemahan teks dan nota yang
terkait dengan perbandingan bahasa.
3)untuk mempertahankan anggapan bahwa teknik terjemahan bersifat fungsional.
Definisi kita tidak mengevaluasi apakah teknik itu tepat atau benar, karena selalu
bergantung pada situasi dalam teks dan konteks dan metode terjemahan yang telah
dipilih.
4) Sehubungan dengan terminologi, untuk mempertahankan istilah yang paling umum
digunakan.
5) Merumuskan teknik baru untuk menjelaskan mekanisme yang belum pernah
dijelaskan.

b.

Translation Shift by Catford

Ekivalensi adalah teori terjemahan khusus. Terjemahan ekivalensi berarti
mereproduksi bahasa sumber atau kondisi asli dalam kata-kata yang sangat berbeda. Teori
Catford menggarisbawahi bahwa terjemahan membenarkan ekivalenci alam terdekat
(1965: 20).
Catford menulis bahwa teks dalam bahasa yang berbeda dapat setara dalam derajat
yang berbeda (setara sebagian atau sebagian), sehubungan dengan tingkat presentasi yang
berbeda (setara dalam konteks, semantik, tata bahasa, leksis, dll), dan pada peringkat yang
berbeda (kata-untuk Kata, frase-untuk-frase, kalimat-untuk-kalimat. Kedua bahasa sangat
berbeda dalam struktur dan latar belakang budaya, oleh karena itu, dibutuhkan kesetaraan
sebagai relasi yang bertahan antara teks bahasa sumber dan teks bahasa target untuk
mendapatkan kesamaan. Dan kesamaan hasil dalam kedua bahasa.
Model ekivalenci Catford (1965: 27) menyatakan bahwa:
1) Korespondensi formal adalah kategori bahasa target (unit, kelas, elemen struktur,
dll) yang dapat dikatakan menempati tempat yang sama dengan "sama" dalam "ekonomi
bahasa target sebagai kategori bahasa sumber yang diberikan. Di SL. Misalnya:
menerjemahkan kata sifat menjadi kata sifat.
2) Textual Equivalence adalah teks bahasa target atau bagian teks yang didengarkan
pada acara tertentu agar setara dengan teks atau teks yang diberikan di SL. Misalnya:
menerjemahkan kata sifat menjadi frase adverbia.
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Catford (1965: 73) menjelaskan 'Shifts' adalah keberangkatan dari korespondensi
formal dalam proses dari SL ke TL. Pergeseran dalam terjemahan dikenal sebagai
perubahan yang terjadi atau mungkin terjadi dalam proses terjemahan. Hasilnya, sebagian
besar waktu, dari upaya untuk mengatasi perbedaan sistemik antara bahasa sumber dan
bahasa target (Baker dan Malmkjær 1998: 262).
Gagasan 'terjemahan shift' secara langsung atau tidak langsung diselidiki oleh setiap
ahli teori yang pernah menyebutkan terjemahan linguistik dalam studinya, karena proses
terjemahan itu sendiri dapat dianggap sebagai transformasi ketika sebuah sistem kode
tertentu diganti dengan yang lain dengan melestarikan yang identik. Fungsi komunikasi,
melaporkan pesan yang sama dan dominasi fungsionalnya. Namun, nama yang paling
menonjol di bidang ini adalah Catford (1965).
Catford adalah sarjana pertama yang menggunakan istilah ini dalam bukunya 'A
Linguistic Theory of Translation '(1965). Dia menggunakannya untuk merujuk pada
perubahan linguistik kecil yang terjadi antara bahasa sumber dan bahasa target. Dia
mendefinisikannya sebagai “a departure from formal correspondence in the process of
going from the source language to the target language” (1965:73).
Shifts dalam kerangka kerja Catford terjadi pada tingkat gramatikal dan leksikal, dan
penyelidikan mereka dilakukan di dalam atau di luar batas-batas kalimat sebagai pangkat
atas. Dia membatasi teorinya tentang perpindahan ke kesetiaan tekstual.
Dengan kata lain, ia melihat bahwa shfiits cenderung terjadi dimana tidak ada
korespondensi formal antara dua kode linguistik. Pergeseran ini muncul sebagai ujaran
terjemahan yang dapat diidentifikasi sebagai teks setara antara teks sumber dan ujaran teks
sasaran. Catford membagi pergeseran menjadi dua kategori, seperti shift kategori dan shift
level.

1) Level Shifts
Shift of level adalah bahasa sumber pada satu tingkat linguistik memiliki terjemahan
bahasa target yang setara pada tingkat yang berbeda. Ini termasuk pergeseran dari tata
bahasa ke lexis dan sebaliknya. Catford menunjukkan bahwa, kasus pergeseran dari tata
bahasa ke leksis cukup sering terjadi dalam terjemahan antar bahasa. Sebagai contoh:
SL: Dia sedang minum
TL: Dia sedang minum
Ini menunjukkan bahwa ada shift dari tata bahasa ke lexis menjadi to be + V ing di
bahasa sumber diterjemahkan ke dalam lexicon sedang dalam bahasa target.

2) Category Shifts
Shift kategori mengacu pada terjemahan yang tidak terbatas dan memiliki peringkat
terbatas. Yang pertama kira-kira terjemahan normal atau free di mana bahasa sumber dan
bahasa setara sama dengan peringkat yang sesuai. Jelas bahwa shift kategori tidak terbatas,
dari terjemahan bebas, tergantung peringkat termasuk shift struktur, shift kelas, shift unit,
dan shift intra-sistem.
A) Struktur Shifts
Bahasa menunjukkan perbedaan dalam keduanya realisasi struktur serupa yang
ada dalam bahasa dan sejenisnya struktur yang ada dalam setiap bahasa. Struktur,
dimana satu elemen biasanya wajib sementara elemen lain bersifat opsional,
kesepakatan antara head dan modifier, biasanya diamati dalam beberapa bahasa,
misalnya, kasus jumlah dan kesepakatan macam antara kata benda dan kata sifat
dalam nominal Arab kelompok.
Namun, bahasa sangat bervariasi dalam batasan yang mereka tetapkan untuk
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persetujuan. Dalam kelompok nominal bahasa Inggris, misalnya, kesepakatan
diamati antara artikel dan kata benda tapi diabaikan antara kata benda dan kata
sifat. Oleh sebaliknya, bahasa Arab mencari kesepakatan semacam itu dalam kedua
kasus tersebut. Ini adalah area potensial dari shift struktur dalam terjemahan.
Jenis hubungan dependensi lainnya adalah hubungan eksklusi yang berguna
untuk menentukan beberapa kelas gramatikal seperti kata kerja bahasa dalam
bahasa Inggris yang tidak sesuai dengan bahan pelengkap untuk aspek progresif,
dan kata benda yang tepat yang tidak mengambil artikel pasti 'the '. Sebagai contoh:
SL: orang tua
TL: Lelaki tua
"Orang tua" dalam teks bahasa sumber dibangun dari modifier (tua) + head
(manusia). Sementara dalam bahasa target itu menjadi laki-laki tua yang mana
Dibangun dari head (laki-laki) + modifier (tua).
a) Shifts Class
Shift kelas berarti pengelompokan konstituen unit menurut cara mereka beroperasi
dalam struktur unit lain yang lebih tinggi peringkat nya.
Dengan kata lain, kelas mengacu pada serangkaian item yang memiliki
kemungkinan operasi yang sama dalam struktur unit tertentu. shift kelas terjadi ketika
terjemahan ekuivalen dari item bahasa sumber adalah anggota kelas yang berbeda dari item
aslinya. Ini adalah perubahan di kelas kata. Catford mendefinisikan shift kelas mengikuti
definisi Halliday "bahwa pengelompokan anggota unit tertentu yang didefinisikan oleh
operasi dalam struktur unit di atas" (dikutip dalam Hatim dan Mundy, 2004: 45). shift
struktur memerlukan shift kelas. karena "ketergantungan logis kelas pada struktur"
(Catford, 1965: 119).
Sebagai contoh:
SL: A cute smile
TL: Tersenyum manis
Dalam contoh ini, noun phrase bahasa Inggris a cute smile diterjemahkan ke dalam
phrase kata kerja bahasa indonesia tersenyum manis. Shift class bisa diidentifikasi dari
noun phrase ke verb phrase.
b) Unit Shifts
Unit deskriptif tata bahasa dari setiap bahasa disusun ke dalam peregangan atau
pola yang berarti. Satu contoh dari pola ini disebut unit. Shift unit terjadi bila
terjemahan setara dengan unit teks sumber pada satu peringkat adalah satuan pada
pangkat yang berbeda dalam bahasa target. Ini termasuk pergeseran dari morfem ke
sebuah kata, kata ke phrase, klausa ke kalimat, dan sebaliknya.
Contoh: phrase ke kata
SL
: The girl
TL
: Gadis
c) Intra-system Shifts
Sebuah system yang mengacu pada jumlah elemen yang ditutup di antara
pilihan mana yang harus dipilih. Sebenarnya, istilah yang tersedia di setiap sistem
dalam satu bahasa dapat menunjukkan perbedaan mendasar dari persyaratan sistem
yang sama dalam bahasa lain. Ini bisa dianggap sebagai sumber utama pergeseran
pada tingkat deskripsi bahasa. Dengan kata lain, shift sistem intra mengacu pada
perubahan yang terjadi secara internal di dalam sistem.
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Ekvivalensi dikatakan terjadi pada istilah yang tidak sesuai dalam sistem bahasa target.
Semua bahasa memiliki sistem jumlah, deixis, artikel, dan sebagainya. Shift intra-sistem
terjadi ketika sebuah istilah tunggal dalam teks sumber dan setara tekstualnya bersifat
jamak, atau sebaliknya (perubahan jumlah meskipun bahasanya sama Sistem bilangan).
Perlu dicatat di sini bahwa penerjemah dipaksa untuk terikat oleh bahasa sumber yang
dipilih oleh penulis; Jika tidak, penampilannya bisa di katakan salah
Contoh :
SL
: shirts
TL
: kemeja
Kata shirts adalah jamak di bahasa sumber dan kemeja menjadi kata tungal di dalam
bahasa target.

c.

Noun Phrase

Frase adalah sekelompok kata yang tidak memiliki subjek (Tallerman, 1998: 90).
Artinya setiap kelompok kata atau kombinasi kata, yang secara gramatikal mirip dengan
kata dan tidak memiliki subjek sendiri disebut frase. Ada lima jenis frase, berfungsi
sebagai elemen klausa, yaitu Noun Phrase (NP) misalnya, very bright sunflowers is headed
by a noun; VerbPhrase(VP) for example, overflowed quite quickly is headed by a verb;
very bright is an Adjective Phrase(AP); quite quickly is an Adverb Phrase (AdvP); and
inside the house is a Preposition Phrase(PP) headed by the preposition inside. Namun
dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada noun phrase.
Menurut Quirk dkk. (1985) Frasa nomina adalah bentuk yang paling umum
digunakan dalam berbagai fungsi sintaksis dalam struktur kalimat dan klausa: subjek, objek
dan komplemen (dari berbagai macam), apposition dan atribut. Frase nomina bisa subjek
dalam fungsi kalimat (misalnya The child read the book), bisa sebagai objek kata kerja
(misalnya The child read the book), bisa sebagai objek yang melengkapi kata kerja
(misalnya John buys a cake), atau bisa sebagai objek preposisi (misalnya Jill is swimming
in the pool).
Dari sudut pandang fungsional, frasa nominal memiliki empat komponen utama,
yang terjadi dalam urutan tetap:
1) Determinatif, penyusun yang menentukan referensi frase nominal dalam konteks
linguistik atau situasinya;
2) Premodification, yang terdiri dari semua modifikasi atau penggambaran
konstituen di depan Head, selain determinator
3) Head, di sekitar konstituen konstituen lainnya; dan
4) Postmodifikasi, yang terdiri dari semua unsur penyusun yang ditempatkan setelah
Head.
Noun Phrase

Determiner

Pre-modifier

Head

Post-Modifier

Gambar 2 Komponen fungsional frasa nominal
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d.

Cerita anak

Oittinen (2000: 61) mendefinisikan cerita anak-anak sebagai 'cerita yang diproduksi
dan ditujukan untuk anak-anak atau sebagai cerita yang dibaca oleh anak-anak'. Bagi
Klingberg, cerita anak-anak adalah cerita yang diproduksi khusus untuk anak-anak. Dari
sudut pandang sosiologis dan psikologis, penulis anak-anak Swedia, Hellsing mengatakan
bahwa cerita anak-anak adalah sesuatu yang dibaca atau didengar anak, mencakup apa saja
dari surat kabar, serial, acara TV, dan presentasi radio, buku yang digunakan . Nancy
Anderson, associate professor College of Education di University of South Florida,
mendefinisikan cerita anak-anak sebagai "semua buku yang ditulis untuk anak-anak, tidak
termasuk karya seperti buku komik, buku lelucon, buku kartun, dan karya non-fiksi yang
tidak Dimaksudkan untuk dibaca dari depan ke belakang, seperti kamus, ensiklopedi, dan
bahan referensi lainnya ". Dengan mempertimbangkan hal ini, cerita anak-anak tidak hanya
mencakup cerita yang diproduksi untuk anak-anak, tetapi juga cerita yang diproduksi oleh
anak-anak itu sendiri, juga tradisi lisan (Oittinen, 2000: 62).
Cerita anak-anak dapat dibagi menjadi beberapa kategori, tapi paling mudah
dikategorikan menurut genre. Berdasarkan karya sastra anak-anak Anderson, kita
mendefinisikan genre berikut (Anderson, 2006):
1) Buku bergambar menceritakan sebuah cerita dengan gambar. Mungkin ada atau
mungkin tidak ada teks dalam buku ini. Termasuk dalam genre ini adalah buku papan,
buku konsep (pengajaran alfabet atau penghitungan), buku bergambar, dan buku tanpa
kata.
2) Fiksi termasuk 4 sub-genre:
• Fiksi Historis ditulis untuk menggambarkan periode waktu atau menyampaikan
informasi tentang jangka waktu tertentu atau peristiwa historis.
• Fiksi Realistis ditulis untuk pemuda masa kini, yang mewakili masa kini,
berdasarkan situasi dunia nyata.
• Fantasi Modern adalah kisah-kisah imajinatif yang mengharuskan pembaca muda
untuk menerima unsur dan alur cerita yang jelas-jelas tidak mungkin benar.
• Kisah sekolah di mana sekolah adalah tempat yang umum.
3) Buku non-fiksi atau informasi dirancang untuk membantu pembaca mempelajari
lebih banyak tentang hal-hal yang nyata, memberikan informasi tanpa rancangan sastra
yang umum terjadi pada fiksi.
4) Biografi, termasuk otobiografi adalah bentuk nonfiksi yang didasarkan pada
kehidupan seseorang.
5) Puisi dan bait mengenalkan anak-anak kepada bait, prosa, ritme, sajak, gaya
penulisan, perangkat sastra, simbolisme, analogi dan metafora.
6) Cerita tradisional diturunkan dari generasi ke generasi, berubah perlahan seiring
berjalannya waktu. Karakteristik sastra tradisional: kepengarangan tidak diketahui,
perkenalan dan kesimpulan konvensional, pengaturan yang tidak jelas, karakter stereotip,
antropomorfisme, sebab akibat, happy ending untuk pahlawan, sihir, cerita singkat dengan
sederhana dan langsung, dan pengulangan tindakan dan Pola verbal Sastra Tradisional
terdiri dari cerita rakyat, yang menyampaikan legenda, adat istiadat, takhayul, dan
kepercayaan orang-orang di masa lalu. sastra tradisional:
• Cerita rakyat menampilkan orang-orang biasa, seperti petani dan acara .
• Cerita dongeng dipenuhi dengan kemungkinan mimpi, juga disebut "cerita ajaib".
• Fabel adalah cerita pendek, dalam bait atau prosa, dengan akhiran moral.
• Legends menghiasi kehidupan orang sungguhan, yang berbasis sejarah.
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• Mitos mewakili masa lalu yang jauh, berisi tema dan karakter umum, yang
mengandung penafsiran alam semesta.

e.

Penerjemah Cerita Anak

Penerjemahan menawarkan banyak jenis yang berbeda, entah menerjemahkan untuk
orang dewasa atau untuk anak-anak. Selain itu, tidak selalu mudah untuk menentukan batas
yang jelas antara masalah menerjemahkan buku untuk anak-anak dan buku untuk orang
dewasa (Klingberg, 1986: 10).
Masalah yang terlibat penerjemahan cerita anak-anak terutama terkait dengan fakta
bahwa cerita anak-anak diproduksi dengan memperhatikan kepentingan, kebutuhan, reaksi,
pengetahuan dan kemampuan membaca pembaca anak dan tujuan cerita tersebut. saat
menerjemahkan cerita anak-anak, seseorang harus mengingat kenyataan bahwa seseorang
menerjemahkan audiens tertentu dan untuk tujuan tertentu. Selain itu, anak-anak adalah
pembaca spesial. Spink mengatakan, 'untuk bisa membaca, kita perlu melalui beberapa
tahap perkembangan: fisik, intelektual, emosional, sosial, moral, spiritual, dan kepribadian
dan bahasa' (Oittinen, 2000: 16).
Anak-anak, khususnya, dapat dikatakan sebagai pembaca spesial karena
pengalamannya yang terbatas. Anak-anak kekurangan beberapa pengetahuan yang dimiliki
pembaca dewasa karena mereka belum melewati semua tahap perkembangan. Itulah
sebabnya apa yang mereka baca, baik itu dalam bahasa ibu atau terjemahannya harus
disesuaikan.
Faktor 'anak sebagai pembaca' dan tujuan menerjemahkan harus diprioritaskan
daripada hal lain saat menerjemahkan untuk anak-anak. Oleh karena itu, penerjemah harus
menyesuaikan teks sumber dan menghasilkan terjemahan yang layak menjadi bagian dari
cerita anak-anak, memenuhi kebutuhan pembaca anak dan memenuhi tujuan yang
diberikan. Klingberg (1986) berpendapat bahwa adaptasi dapat digunakan sebagai metode
penerjemahan khusus untuk anak-anak. Dia membahas tentang lima jenis adaptasi untuk
anak-anak. Ini adalah adaptasi konteks budaya, adaptasi bahasa, modernisasi, pemurnian
dan pengurangan.
Saat menerjemahkan untuk anak-anak, beberapa elemen konteks budaya mungkin
tidak begitu asing bagi pembaca teks target seperti pembaca teks sumber. Jika penerjemah
tidak memperhatikannya, teks target mungkin sulit atau kurang menarik bagi pembacanya.
Ada banyak konsep yang cenderung mendorong penerjemah untuk menggunakan adaptasi
konteks budaya dalam situasi seperti ini. Klingberg (1986: 17-8) mengidentifikasi sepuluh
di antaranya. adalah:
• Referensi sastra;
• Bahasa asing dalam teks sumber;
• Referensi untuk mitologi dan kepercayaan populer;
• Latar belakang sejarah, agama dan politik;
• Bangunan dan perabot rumah tangga, makanan;
• praktik, bermain dan permainan;
• Tumbuhan dan Hewan;
• Nama pribadi, judul, nama binatang piaraan, nama benda;
• Nama geografis;
• Bobot dan ukuran. Adaptasi terdiri dalam mengakomodasi teks sumber ke
pembaca
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2.6

Metodologi penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Artinya semua data dalam
penelitian ini berupa kalimat dan kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Seperti Wilkinson
(2000: 7) menyatakan bahwa data yang dihasilkan disajikan dalam bentuk deskripsi. Jadi,
data dalam penelitian ini berupa deskripsi. “Descriptive method is collecting the qualitative
data, analyzing them, and writing result.” (Creswell, 1994: 171). Studi saat ini
menganalisis buku bilingual anak-anak yang menceritakan kembali berdasarkan cerita
rakyat dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia yang berjudul "Putri Mandalika".
Buku ini disusun oleh Murti Bunanta dan diterbitkan pada tahun 2010. Data tersebut
adalah Teks Sumber (ST) yang berbahasa Indonesia Frasa Noun dan terjemahan bahasa
Inggrisnya sebagai Teks Target (TT). Data yang digunakan hanya pergeseran kategori dan
selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pergeseran struktur yang terjadi dalam proses
penerjemahan.

C. PEMBAHASAN
Makalah ini bertujuan pada analisis shift kategori dan selanjutnya untuk
mengetahui jenis pergeseran yang paling sering terjadi yang terjadi dalam terjemahan
literatur buku anak-anak Putri Mandalika. Hasilnya disajikan sebagai berikut:
Contoh 1
ST
: Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan Sekar kuning hidup seorang
raja yang gagah perkasa
TT
: Once open the time in a kingdom of Sekar Kuning lived a strong and
courageous king

ST:

TT:

seorang
Determiner

a
Determiner

Raja
Head

yang gagah perkasa
Postmodifier

strong and courageous
Premodifier

king
Head

Didalam contoh 1, the noun phrase is constructed by constituent of
determiner ‘seorang’ as article, the head ‘raja’ as noun, postmodifier ‘yang
gagah perkasa’ as conjunction and adjectives. Its translation consist of
determiner ‘a’ as article, premodifiers ‘strong and courageous’ and the head
‘king’ as noun. It can be seen that the composition of words within noun
phrase are different among ST and TT. The modifier of ST is identified as
post modifier whereas the modifier of TT identified as premodifier. There is
shifting occured in the position of word order but it does not change the
meaning of the ST messsage. Structures including one element is typically
obligatory while other elements are optional, an agreement between the head
and its modifiers, are usually observed in some languages.
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Contoh 2
ST
TT

: Putri baru saja dinobatkan menggantikan ayahandanya yang wafat
: The princess has just been nominated as a successor of her late father

ST:

TT:

ayahandanya
Head

as
Preposition

a
Determier

yang wafat
Postmodifier

successor
Head

of her late father
Postmodifier

Contoh 2 menunjukan the noun phrase that has consituents of a head ‘ayahandanya’
as noun and postmodifier ‘yang wafat’ as conjuction+verb. The noun phrase is transleted
into TT with the constituent of preposition’as’, determiner ‘a’ as article, head ‘successor’
as noun and postmodifier ‘of her late father’ which is identified as prepositional phrase. It
can be seen that noun phrase in ST is transleted into Prepositional phrase in TT. There is a
shift from noun phrase into another phrase which is prepositional phrase. This case belongs
to class shift where Catford explained that class shift occurs when the translation
equivalence of a source language item is a member of a different class from the original
item.
Contoh 3
ST
TT

: Peristiwa ini berlangsung sangat cepat
: It happened so fast

ST:

Peristiwa
Head

TT:

It
Pronoun

Ini
Postmodifier

Noun phrase ‘peristiwa ini’ consist of constiuents of head ‘peristiwa’ as noun and
postmodifier ‘ini’ as adverb. It is transleted into pronoun ‘it’ in TT. There is a change in
lower rank in the process translation in this case where the noun phrase in ST is transleted
into lexis in TT. It can be said that unit shift occured in this case as Catford stated that
change in rank is catagorized into unit shift. It departs from formal the correspondence in
which the translation equivalent of a unit at one rank in the source language is the unit at a
different rank in the target language.
Tabel 1 menggambarkan hasil shift kategori dalam penelitian ini. Dapat dilihat
bahwa shift struktur ditemukan sekitar 68,57%, 14,29% shift kelas dan 17,14% dari unit
shift. Tabel tersebut memberikan informasi yang jelas bahwa shift struktur menjadi yang
paling sering terjadi dalam proses penerjemahan ini. Frekuensi shift sturcture yang tinggi
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karena karakteristik yang berbeda antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dimana
bahasa Indonesia umumnya menggunakan postmodifier dalam frasa sedangkan bahasa
Inggris umumnya menggunakan alat pratinjau awam seperti pada struktur gramatikalnya
dalam urutan kata frase nominal.
Table 1 Summarize result of category shift
Category shift
Structure shift
Class shift
Unit shift
Intra-system
Total

Data
24
5
6
-

Precentage (%)
68,57
14,29
17,14
100,00

D. SIMPULAN
Analisis telah dilakukan dan dapat disimpulkan bahwa shift tidak dapat dihindari
dalam proses penerjemahan untuk membangun kesamaan antara bahasa ST dan TT yang
berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa shift struktur paling sering digunakan dalam proses
penerjemahan frase nominal dalam cerita bahasa Indonesia-Inggris. Setiap bahasa memiliki
karakteristik yang berbeda satu sama lain. Dipercaya bahwa karakteristik yang berbeda
dari kedua bahasa dalam hal struktur bahasa adalah alasan utama untuk menyebabkan
pergeseran tersebut.
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STRUKTUR ARGUMEN VERBA AMBITRANSTIF BAHASA JAWA
oleh
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sawardi2012@gmail.com

Abstrak
Paper ini membicarakan verba bahasa Jawa dapat dibentuk menjadi klausa intransitif dan transitif. Dixon (2010)
menyebutnya sebagai verba ambitranstif. Analisis yang digunakan adalah predikat dan argumen. Struktur
argumen klausa transitif adalah agen dan pasien, sedang klausa intransitif adalah pasien. Kedua jenis klausa
tersebut tidak dapat ditentukan mana yang bersifat dasar dan mana yang bersifat turunan. Paper ini berpendapat
bahwa leksikal verba ambitransitif tersebut memiliki dua perilaku sintaksis.
Kata Kunci : Struktur argumen, ambitranstif, bahasa Jawa
Abstract
This paper discusses Javanese verbs that formed into transitive and intransitive clause. Dixon (2010) called them
as ambitransitive verbs. I analyzed those clauses from predicate and argument. Structure argument of transitive
clause is agent and patient, and structure of intransitive is patient. The two kinds of clause can not be difined
which one is the unmarked and the derived. This paper claims that the ambitranstive is a lexical that two kinds
of syntactical behaviour.
Key words : argument structured, ambitranstive, bahasa Jawa.

A. PENDAHULUAN
Dalam bahasa Jawa, penggunaan verba mecah ‘memecah’ dan pecah ‘pecah’ pada kalimat berikut
dianggap sebagai kalimat yang wajar/ lumrah.
(1) a. Bapaké mecah cengkir gadhing
‘bapaknya memecah kelapa gading muda’,
b. Wuduné mecah
‘bisulnya pecah’.
c. Cengkiré pecah.
‘Kelapa mudanya pecah’
Verba mecah pada kalimat (1a) berperilaku sebagai verba transitif dan verba mecah pada kalimat
kedua berperilaku sebagai kalimat intransitif. Di samping kalimat (1a) dan (1b), ada kalimat
menggunakan kata pecah (tanpa nasal) pada kalimat (1c). Bila kalimat itu dianalisis dari predikat dan
argumen, kata mecah dapat berargumen dua (subjek dan objek) seperti pada kalimat (1a), tetapi dapat
berargumen satu seperti pada kalimat (1b). Paper ini memperhatikan perbandingan kalimat (1a) dan
(1b) sebagai kalimat yang disusun dari bentuk verba yang sama mecah tetapi dapat berperilaku
sebagai verba transitif dan intransitif. Ada beberapa verba bahasa Jawa yang berperilaku seperti itu,
seperti nutup ‘menutup’, mbiyak ‘menyingkap’, nyetrum ‘menyetrum’, nglempit ‘melipat’. Oleh
Dixon (2010) dikelompokkan sebagai verba ambitranstif. Ada dua kelompok verba ambitransitif:
yang pertama seperti (1a) dan (1b), dan yang kedua seperti verba mancing ‘memancing’ pada kalimat
dhèwèké lagi mancing ‘ia sedang memancing’ dan pada kalimat dhèwèké mancing iwak.
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Perbedaannya adalah argumen subjek verba intransitif pada jenis pertama adalah pasien, dan argumen
intransitif verba kedua adalah agen. Paper memfokuskan pada verba ambitransitif jenis pertama.
Masalah yang akan dibahas adalah; (i) apakah struktur agumen mecah, nutup, nglunthung sebagai
verba intransitif dan transitif itu sama?; (ii) proses sintaktik apa yang dapat menyebabkan perbedaan
struktur argumen tersebut?; (iii) apakah mecah, nutup, ngluntung tersebut merupakan leksikal yang
sama? Problem tersebut yang akan dibahas dalam paper ini.

B. KAJIAN TEORI DAN METODE
a. Kajian teori
Analisis klausa dari predikat dan argumen sudah banyak digunakan oleh para ahli untuk menjelaskan
struktur klausa (lihat misalnya Dixon, 1994; van Valin, 2005; Kroeger, 2005). Analisis tersebut
digunakan dalam berbagai perspektif teori sintaksis seperti tata bahasa peran dan acuan (role referent
grammar), tata bahasa relasional, tata bahasa leksikal fungsional, dan basic linguistic theory. Di
Indonesia analisis tersebut digunakan untuk berbagai kepentingan. Untuk mentnukan tipe bahasa
akusatif atau ergatif Artawa (1997, 2000) dasar predikat argumen, untuk menentukan tipe bahasa
Indonesia, bahasa Bali, dan Bahasa Sasak. Di berbagai kesempatan, Jufrizal (2006, 2007, 2013) juga
menggunakan model analisis tersebut untuk menentukan tipe perilaku bahasa Minangkabau. Sawardi
(2010a, 2010b) menggunakan analisis predikat argumen untuk menjelaskan fenomena aktif pasif
dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Bali, bahasa Madura, dan Bahasa Sunda. Mateu (2014)
membahas struktur argumen bahasa Inggris dari perspektif dekomposisi semantis. Yang dipersoalkan
terutama verba yang memiliki dua perilaku sintaktik transtif dan intransitif. Mateu berusaha
menjelaskan dengan dekomposisi semantis bahwa dua struktur argumen tersebut sebenarnya satu.
Adanya dua struktur argumen tersebut disebabkan sudah ada proses sintaktik kausatif. Mateu tidak
menyebut itu sebagai verba ambitranstif. Konsep verba ambitranstif yang digunakan dalam paper ini
diambil dari Dixon (2010) untuk menyebut verba yang dapat berperilaku sebagai transtifi dan
intransitif.
Perilaku struktur verba ambitransitif tersebut ternyata tidak sama dengan verba bahasa Jawa yang
akan disajikan dalam paper ini.

b. Metode
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif tentang perilaku sintaksis bahasa Jawa. Data penelitian ini
adalah kalimat-kalimat yang mengandung verba ambitrasitif. Kalimat tersebut diambil dari dari
sumber tertulis rubrik berbahasa Jawa, Jagad Jawa, dalam harian Solopos setiap hari Kamis, dan
rubrik Mekar Sari dalam harian Kedaulatan Rakyat yang terbit setiap hari Minggu. Data dilengkapi
dengan data yang diciptakan oleh penelitia berdasrkan intuisi kebahasaan peneliti.
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Data dikumpulkan dengan cara membaca dan mencermati sumber data dan mencatat kalimat data
dengan bantuan komputer. Data dianalisis berdasarkan predikat dan argumen pada klausa. Argumen
diidentifikasi berdasarkan fungsi dan berdasarkan peran tematiknya. Hasil pengamatan disajikan
dengan rumusan kata-kata (metode informal istilah Sudaryanto (1990))

C. PEMBAHASAN
Jumlah data verba ambitransitif tersebut tidak banyak. Beberapa kata yang dapat ditemukan
berperilaku sebagai verba ambitransitif adalah
(2) n-tutup ‘menutup’
m-pecah ‘pecah’
m-biyak ‘menyibak’
ny-setrum ‘setrum’
ng-lunthung ‘menggulung’
ng-lempit ‘melipat’
ng-linthing ‘menggulung’
Yang menarik dari jumlah data yang sedikit itu adalah adanya kata serapan dari bahasa Belanda
stroom dapat dibentuk menjadi verba ambitransitif dengan penambahan afiks nasal menjadi nyetrum
baik berbeperilaku sebagai verba transitif seperti pada kalimat Dhèwèké nyetrum iwak ‘Ia menyetrum
ikan’, maupun berperilaku sebagai verba intransitif seperti pada kalimat Kabelé nyetrum ‘Kabelnya
bersetrum’. Dari kasus itu, dapat disimpulkan sebenarnya kaidah pembentukan verba ambitransitif
tersebut kuat.
Secara semantis, dua argumen pada verba transitif adalah agen dan pasien seperti terlihat pada kalimat
(3a), (3b), (3c) berikut ini.
(3) a. Dhèwèké mecah cengkir
‘dia memecah kelapa muda’,
b. Aku nutup lawang.
‘Saya menutup pintu’
c. Simbah nglunthung tagèné
‘Nenek menggulung tagennya’
Pada kalimat (3a), Dhèwèké berperan sebagai agen, dan cengkir berperan sebagai pasien (konsep
Dixon 1994 yang sejajar dengan actor dan undergoer van Valin, 2005). Dhèwèké ‘ia’ merupakan
agen karena dhèwèké berinisiatif/ mengontrol tindakan mecah ‘memecah’. Sedangkan, cengkir adalah
pasien karena cengkir yang dikenai pekerjaan dan mengalami perubahan. Begitu juga pada kalimat
(3b) dan (3c), aku ‘saya’ dan simbah ‘nenek’ sebagai agen, dan lawang ‘pintu’, tagèné ‘setagen’
sebagai pasien.
Sebaliknya, pada bentuk intransitifnya argumennya hanya pasien. Perhatikan kalimat berikut ini.
(4) a. Wuduné mecah.
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‘bisulnya pecah’
b. Lawangé nutup.
‘pintunya menutup’
c. Klambiné nglunthung.
‘banjunya terlipat’
Kalimat (4a), (4b), dan (4c) merupakan kalimat intransitif dan tidak memungkinkan
ditambah argumen lagi.
(5) a. *Wuduné mecah kulit.
‘bisulnya pecah kulit’
b. *Lawangé nutup inepé.
‘pintunya menutup daun pintunya’
c. *Klambiné nglunthung lengené.
‘banjunya melipat lengannya’
Satu-satunya argumen pada kalimat (4a), (4b), dan (4c) adalah pasien. Agen pada struktur verba
tersebut tidak jelas/ tidak relevan untuk disebutkan, atau bahkan tidak dapat dieksplisitkan. Pada
kalimat (4a), Wuduné mecah ‘bisulnya pecah’, peristiwa pecah itu terjadi karena kekuatan diri wudun
itu sendiri sehingga siapa pelaku pelakunya tidak jelas.
Bila benda tersebut tidak memiliki kekuatan berubah dari dirinya sendiri tidak mungkin dikatakan
mecah, misalnya *gelasé mecah. Pada kalimat (4b), Lawangé nutup ‘pintunya menutup’, dan kalimat
(4c), Klambiné nglunthung ‘bajunya terlipat’, pelakunya bisa kekuatan alam seperti angin, atau orang
yang tidak diketahui/ dikehendaki melakukan tindakan.
Problemnya adalah; (i) apakah struktur agumen mecah, nutup, nglunthung pada kalimat (3a), (3b),
dan (3c) sama dengan struktur argumen mecah, nutup, nglunthung pada (4a), (4b), dan (4c)?; (ii)
proses sintaktik apa yang dapat digunakan untuk menerangkan perbedaan struktur argumen tersebut?;
(iii) apakah mecah, nutup, ngluntung tersebut merupakan leksikal yang sama? Problem tersebut yang
akan dibahas dalam paper ini. Yang berkaitan dengan struktur argumen, kedua perilaku verba tersebut
menunjukkan dua struktur verba yang berbeda. Seperti telah dijelaskan pada alinea sebelumnya, yang
pertama kelompok verba transitif dengan dua argumen agen, dan pasien, sedang yang kedua adalah
verba intransitif yang hanya memiliki satu argumen, pasien saja.
Kedua struktur argumen tersebut dapat digambarkan seperti berikut.
(6) a. mecah < –– , –– >
agen, pasien
SUBJ, OBJ
b. mecah < –– >
pasien
SUBJ
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Dari dua gambar struktur argumen tersebut keduanya berbeda. Persoalannya adalah apakah struktur
argumen yang satu berasal dari struktur argumen lain? Mana di antara kedua struktur argumen
tersebut yang dianggap dasar? Kedua struktur argumen tersebut dapat dianggap dasar dan masingmasing memiliki logika sintaktik yang dapat mengubah struktur argumen satu menjadi struktur
argumen yang lain. Bila struktur argumen (6a) dianggap yang dasar, proses sintaktik apa yang
mengubah struktur argumen (6a) menjadi (6b)? Sebaliknya, bila struktur argumen (6b) yang dianggap
dasar, proses sintaktik apa yang membuat struktur argumen (6b) menjadi (6a)? Anggapan yang
pertama adalah struktur argumen (6a) menjadi dasar. Sudah menjadi anggapan umum dalam sintaksis
bahwa subjek itu agen, dan pasien itu objek (Butt, 2005). Bila ada subjek itu pasien, pasti ada proses
sintaktik yang mengubah klausa dasar tersebut sehingga subjeknya pasien, misalnya pasif. Pada
proses pasif, argumen pasien objek menjadi subjek, dan argumen agen subjek menduduki fungsi
periferal (dilesapkan, atau ditandai dengan preposisi) (Dixon, 1994; Sawardi, 2010). Ada pemarkah
pasif yang eksplisit. Proses pemasifan tersebut dalam Bahasa Jawa dimarkahi dengan prefiks di-,ka-,
ke-, -in-, pada verbanya. Argumen agen digeser ke fungsi periferal dengan ditandai dengan preposisi
déning/ karo, atau dilesapkan. Proses tersebut dapat dilihat pada kalimat berikut ini.
(7) a. Sumantri ng-gèrèt kursi.
Sumantri AKT-tarik kursi
‘Sumantri menarik kursi the chair’
b. Kursi-né ka-gèrèt dening Sumantri.
Kursi-DET PAS-tarik PREP Sumantri
‘The chair is pulled by Sumantri’
c. Kursi-né di-gèrèt dening Sumantri.
d. Kursi-né ke-gèrèt dening Sumantri.
e. Kursi-né g-in-èrèt dening Sumantri.
Pada bentuk pasif (7b), (7c), dan (7d), dan (7e), argumen pasien menjadi subjek, pemarkah aktif tidak
muncul lagi dan diganti dengan pemarkah pasif prefiks di, ka-, ke-, dan infiks –in- . Status argumen
agen, Sumantri, sudah turun tidak menduduki argumen inti lagi. Argumen tersebut dapat dilesapkan
atau masih dimungkinkan hadir dengan pemarkah preposisi déning . Proses pasif disebut juga
pengintransitifan karena pengurangan argumen dari dua menjadi satu. Pada bentuk pasif, (7b), (7c),
(7d), dan (7e), tidak ada prefiks nasal pada verba gèrèt ‘tarik’. Prefiks nasal diganti dengan prefiks di, ka-, ke-, dan infiks –in-, sehingga prefiks nasal disebut pemarkah aktif, dan prefiks di-, ka-, ke-, dan
infiks –in- disebut sebagai pemarkah pasif. Pada bentuk intransitif (4b), (4c), dan (4d), pemarkah
nasal masih ada dan karena itu, tidak ada pemarkah pasif. Argumen agen kemungkinan ada tetapi
tidak relevan untuk dihadirkan. Dari pergeseran struktur argumen memang cocok, bahwa struktur
argumen intransitif berupa pasien, dan pada klausa transitif agen dan pasien, tetapi bentuk verba dan
maknanya tidak cocok. Karena itu, disimpulkan bahwa konstruksi kalimat (4a), (4b), dan (4c) bukan
merupakan pemasifan dari kalimat (3a), (3b), dan (3c). Anggapan kedua, struktur argumen (6b)
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merupakan struktur dasar, dan struktur kalimat (6a) merupakan derivasi dari (6a). Proses sintaktik
yang menurunkan dari struktur dasar (6b) ke (6a) adalah proses kausatif. Kausatif pada dasarnya
mengubah klausa intransitif menjadi transitif dengan menambahkan argumen baru yang berupa
causer. Dixon dan Ainkenvald menjelaskan kausatif seperti berikut.
The caracateristics of a prototypical causative are:
(a) causative applies to an underlaying intranstive clause and forms a derive transtive.
(b) The argument in underlying S function (the causee) goes into O (object) function in the causative.
(c) A new argument (causer) is introduced , in A function.
(d) There is some explicit formal marking of causative construction (Dixon & Ainkenvald, 2000: 13)
‘Karakteristik dari kausatif prototipikal :
(a) Kausatif terjadi pada klausa yang betul-betul intransitif dan membentuk suatu klausat transitif
turunan.
(b) Argumen yang menduduki fungsi S (causee) bergeser ke fungsi O (objek) pada klausa transtif
(c) Argumen baru (causer) dihadirkan dan menduduki fungsi A.
d) Ada pemarkah formal yang kelihatan dari konstruksi kausatif’
Proses kausatif morfologis dalam bahasa Jawa cukup banyak. Kausatif bahasa Jawa dimarkahi dengan
sufiks –i, dan –ké pada verbanya. Berikut ini contoh bentuk kausatif morfologis bahasa Jawa dengan
pemarkah sufiks –i dan –ké .
(8) a. TV-né m-pati.
TV-nyamati
‘TV-nya mati’
b. Dandun m-patèn-i TV nganggo remote control.
Dandun AKT-mati-KAUS TV dengan remote control.
‘Dandun mematikan TV dengan remote control’
(9) a. Keluwarga sing wus udhar raket.
Keluarga yang sudah renggang erat
‘Keluarga yang sudah renggang menjadi erat’
b. Nyadran uga bisa ng-raket-aké kulawarga sing wus udhar.
Nyadran juga bisa AKT-erat-KAUS keluarga yang sudah renggang ‘Nyadran juga bisa mempererat
keluarga yang sudah renggang’ Verba intransitif m-pati pada kalimat (8a) dengan satu argumen
pasien. Verba tersebut diderivasikan transitif dengan penambahan argumen baru causer menjadi
kalimat (8b). Dengan penambahan argumen causer tersebut, struktur argumen verba m-pati menjadi
transitif dan verbanya dimarkahi sufiks –i, menjadi matèni pada kalimat (8b). Satu-satunya agumen
pada verba intransitif pada kalimat (8a), TV, menjadi objek pada bentuk transitif mpaten- i ‘membuat
mati’. Begitu juga bentuk verba intransitif raket ‘erat’ pada kalimat (9a), memiliki satu argumen,
Keluwarga sing wus udhar . Verba raket menjadi verba transitif dengan proses kausatif dengan
278

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

penambahan sufiks –aké. Sufiks nasal bukan merupakan pemarkah kausatif tetapi pemarkah aktif.
Satu-satunya argumen pada verba raket, Keluwarga sing wus udhar bergeser menduduki fungsi objek
pada bentuk kausatif, dan argumen baru menduduki fungsi subjek. Nasal bukan merupakan pemarkah
kausatif, bentuk dasar pun dapat dimarkahi dengan nasal.
Dari segi pergeseran, bentuk kausatif cocok untuk menerangkan bentuk ambitransitif bahwa bentuk
intransitif merupakan bentuk dasar dan bentuk transitifnya merupakan derivasi dari intransitif.
Anggapan seperti ini sesuai dengan pendapat Mateu (2014) dalam menerangkan bentuk transitif broke
‘memecah’ dan bentuk intransitif broke seperti pada kalimat Tom broke the vase ‘Tom memecahkan
vas’ dan The vase broke ‘Vas itu pecah’. Kasus tersebut mirip dengan verba ambitrasntif mecah.
Mateu berpendapat bentuk intransitif broke merupakan bentuk dasar, dan bentuk transtitif broke
merupakan bentuk kausatif. Dirumuskan oleh Mateu bahwa verba didekomposisikan menjadi struktur
kejadian yang lebih kecil sehingga dapat dirumuskan menjadi seperti berikut.
(10) [[X ACT ] CAUSE [ Y BECOME <BROKEN>]]
Kasus tersebut cocok untuk menerangkan bentuk broke yang tidak memiliki bentuk morfologis
derivatif kaustatif. Dalam bahasa Jawa, logika kausatif memiliki bentuk tersendiri. Seperti telah
dicontohkan pada kalimat (8a) ke (8b), dan (9a) ke (9b), kausatif dalam bahasa Jawa ditandai dengan
sufiks –i, dan –ake. Klausa transitif dalam kelompok verba ambitransitif tidak dimarkahi dengan
sufiks –i, atau –ake. Tidak ada logika kausatif dalam verba tersebut. Bilaklausa seperti Dhèwèké
mecah cengkir ‘Ia memecah cengkir’, Aku nutup lawang ‘saya menutup pintu’, dan Simbah
nglunthung tagèné ‘Nenek menggulung tagennya’ seperti disampaikan pada kalimat (3a), (3b), dan
(3c) dianggap sebagai kausatif, banyak klausa masuk dalam kelompok kausatif. Dalam bahasa Jawa
ada kata pecah ‘pecah’, mecah ‘memecah’, mecahké ‘membuat pecah’. Hanya yang bersufiks -ké saja
yang berarti kausatif.
Dan kausatif mecahké pun dari klausa bentuk dasar pecah, bukan mecah. Karena itu, terlalu
dipaksakan logika kausatif digunakan untuk menerangkan bentuk ambitransitif bahasa Jawa.
Anggapan ketiga, kedua struktur argumen pada (6a) dan (6b) berdiri sendiri-sendiri. Klausa (6a) tidak
diturunkan dari klausa (6b) dan sebalinya klausa (6b) tidak diturunkan (6a). Konsekuensi dari
pendapat ini adalah bentuk verba ambitransitif dalam bahasa Jawa merupakan leksikal dengan dua
perilaku sintaksis yang berbeda. Perbedaan itu ditentukan oleh struktur argumen yang berbeda.
Bentuk transitifnya berargumen dua, agen pasien, sedang bentuk intransitifnya berargumen pasien
saja. Pada bentuk intransitif, keberadaan agen tidak relevan untuk dihadirkan dalam klausa intransitif.
Persoalan selanjutnya adalah bila kedua bentuk verba ambitranstif itu merupakan leksikal dengan dua
perilaku sintaktik yang berbeda, (leksikal mecah intransitif dan mecah transitif). Apakah ini termasuk
dua leksem yang berbeda? Bila identitas leksikal itu termasuk perilaku sintaktik, maka verba
ambitranstif harus dicatat sebagai dua leksem yang berbeda.
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D. PENUTUP
Simpulan yang dapat diambil dari bentuk ambitransitif dalam bahasa Jawa adalah satu leksikal dengan
dua perilaku sintaktik, intransitif dan transitif. Dari struktur argumen tidak ada proses sintaktik yang
dapat menjelaskan satu struktur merupakan dasar dari yang lain secara memuaskan. Oleh karena itu,
leksikal itu memiliki dua perilaku sintaksis yang tidak dijelaskan dari bentuk dasar dan turunan/
derivatifnya.
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Singkatan
AKT = Aktif
PAS = Pasif
DET = Determiner / penentu
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ABSTRAK
Si Mamih adalah tokoh komik Sunda yang diciptakan oleh kartunis Edyana Latief. Tokoh kartun
wanita yang berperawakan gendut, identik dengan baju totol-totol hitam dan rambut jambul mampu
menyuguhkan komunikasi yang mengundang senyum dan tawa sebagai penegas karakter orang Sunda yang
memang suka terhadap humor. Dalam menyuguhkan humornya ternyata Si Mamih tidak selalu melanggar
prinsip kerjasama. Ada kepatuhan yang dilakukan Si Mamih terhadap teori Grice. Kepatuhan itu muncul pada
maksim kualitas, kuantitas, relevansi, dan kerjasama. Kepatuhan Si Mamih terhadap prinsip kerjasama disengaja
dilakukan oleh kartunis penciptanya sebagai bentuk keunikan penyaluran kreativitas dan imajinatif yang
mengundang senyum dan tawa.
Kata kunci: komik Sunda, pragmatik, prinsip kerjasama, maksim

A. PENDAHULUAN
Tulisan ini pernah didiskusikan di lingkup intern dosen Program Studi Sastra Sunda Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Padjadjaran. Ada beberapa revisi yang telah dilakukan dan hasilnya penulis coba
tuangkan dalam Judul “Kepatuhan Si Mamih Terhadap Prinsip Kerjasama Grice”.
Wacana humor Si Mamih berbeda dengan wacana tatarucingan ‘teka-teki’. Disebutkan dalam
tulisan terdahulu bahwa dalam tatarucingan sering terjadi pelanggaran terhadap prinsip kerjasama
Grice. Hal tersebut dimungkinkan karena dalam tatarucingan, ada efek humor yang ingin dituju.
Pelanggaran terhadap teori Grice tersebut sengaja dilakukan pembuat tatarucingan untuk
menciptakan kelucuan.
Penggunaan bahasa dalam tatarucingan memang agak berbeda dengan penggunaan bahasa
dalam komunikasi

pada umumnya. Seorang pembuat tatarucingan

menyusun wacana

tatarucingannya sedemikian rupa sehingga menggandung unsur ambigu. Unsur ini sengaja dibuat
dengan maksud mengaburkan informasi. Semakin

ambigu sebuah tatarucingan biasanya akan

semakin mampu menimbulkan keingintahuan sekaligus menarik perhatian untuk ditebak. Tidak
mengherankan jika pertanyaan tatarucingan tidak nyambung dengan jawabannya, dengan kata lain
melanggar maksim kerjasama (Lyra, 2010)
Naon basa Arabna nanjak?
‘Apa bahasa Arabnya menanjak?’
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Jawaban:
Lammaa ta’ mudun
‘lama tidak menurun’

Dalam tatarucingan di atas, permainan bunyi dalam hal pelafalan menjadi unsur pelanggar terhadap
prinsip kerjasama Grice. Jika berpatokan pada Grice seharusnya jawaban dari pertanyaan itu adalah
yarfau, akan tetapi karena ini tatarucingan, bunyi khas (logat) dan sistem harkat dalam bahasa Arab
dimanfaatkan menjadi unsur pelanggarnya. Jawaban lammaa ta’ mudun ‘lama tidak menurun’
menjadi sah-sah saja malah berkesan menggelikan.
Humor Sunda tidak hanya kita jumpai dalam tatarucingan, tetapi ada juga dalam komik.
Misalnya saja dalam komik Si Mamih. Sosok wanita

yang bernama Mamih Dewok, dengan

perawakan gendut, identik dengan baju totol-totol hitam dan rambut jambulnya, yang dilahirkan oleh
kartunis Edyana Latif Karung mampu menyuguhkan komunikasi yang mengundang senyum dan
tawa. Dalam menyuguhkan humornya ternyata kartunis Edyana tidak selalu melanggar prinsip
kerjasama. Ada kepatuhan yang dilakukan Si Mamih terhadap Grice.

Kepatuhan Si Mamih itu

disengaja dilakukan Edyana sebagai bentuk penyaluran kreativitas dan imajinatif untuk mendapatkan
keunikan yang mengundang senyum dan tawa.

B. LANDASAN TEORI DAN METODE
Prinsip Kerjasama Grice
Dalam kajian pragmatik, supaya proses komunikasi berjalan lancar, penutur dan lawan tutur
harus menerapkan prinsip kerjasama. Grice (dalam Rahardi, 2005)

mengemukakan bahwa dalam

rangka melaksanakan prinsip kerja sama itu, setiap penutur dan lawan tutur harus mematuhi empat
maksim percakapan, yaitu :
(a) Maksim Kuantitas
Maksim kuantitas

menghendaki setiap peserta percakapan memberikan informasi yang

cukup, relatif memadai, dan seinformatif mungkin. Informasi tidak boleh melebihi informasi
yang dibutuhkan si mitra percakapan.
(b) Maksim Kualitas
Maksim ini mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya,
menyampaikan sesuatu yang nyata dan sesuai fakta.
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(c) Maksim Relevansi
Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang
sesuai dengan tentang sesuatu yang sedang dibicarakan.
(d) Maksim Pelaksanaan
Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta percakapan berbicara secara langsung,
tidak kabur, tidak taksa, dan tidak berlebih-lebihan, serta runtut.
Metode Penelitian
Metode penelitian dan kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif
dengan

kajian distribusional. Penggunaan metode deskriptif dipertimbangkan atas pemusatan

perhatian pada ciri-ciri dan sifat-sifat data bahasa secara alami, sehingga dihasilkan pemerian data
yang sahih untuk dapat dianalisis (lihat Djajasudarma, 1993:11). Menurut Sudayanto (1992:62)
metode deskriptif itu menyarankan bahwa penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan
fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya, sehingga
yang dihasilkan atau yang dicatat berupa perian bahasa yang sifatnya apa adanya. Metode kajian
distribusional, yaitu suatu kajian yang unsur-unsur penentunya terdapat dalam bahasa itu sendiri (lihat
Djajasudarma, 1993:60). Metode ini dipakai untuk merumuskan unsur-unsur linguistik yang menjadi
pembentuk metafora bagian tubuh. Metode kajian referensial digunakan untuk menunjukkan dan
membandingkan referen yang terdapat dalam jenis, sumber, dan target metafora bagian tubuh yang
dianalisis. Metode ini dipertegas dengan inferensi abduktif (Krippendorff dalam Nirmala, 2010:6),
yaitu penggambaran bagaimana proses kognitif terjadi dalam menghasilkan metafora konseptual
untuk menghubungkan antara ranah sumber dan ranah target, dan menemukan dasar metafora yang
menentukan hubungan sumber target tersebut.

C. PEMBAHASAN
Kepatuhan Si Mamih terhadap Prinsip Kerjasama
Dalam pandangan Grice, komunikasi yang diwujudkan Si Mamih dengan lawan tuturnya
ternyata ada yang mematuhi prinsip kerjasama. Berikut akan disajikan wacana Si Mamih yang
mematuhi prinsip kerjasama. Data diambil dari komik Si Mamih 1 dan 2.
1. Si Mamih yang Patuh Terhadap Maksim Kualitas
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Wacana 1

Gb 1

Si Mamih

: Beli soto, Pih

Papih

: Mau mewadahi soto dengan pispot.
Jijik!

Gb 2

Si Mamih

: Kenapa jijik. Bersih kok, kan baru beli dari toko.

Papih

: (Dasar kuper, tidak tahu pispot.)

Maksim kualitas mewajibkan setiap peserta percakapan mengatakan hal yang sebenarnya, sesuai
dengan fakta dan kenyataan. Si Mamih melakukan hal itu. Ia menyampaikan sebuah kebenaran yang
sesuai dengan kenyataan, bahwa barang yang ia berikan kepada suaminya sebagai wadah untuk soto
adalah barang yang baru saja dibelinya dari toko. Si Mamih berpendapat kenapa harus jijik, toh
wadahnya masih baru. Kepolosan Si Mamih ini yang menimbulkan kelucuan karena ia tidak tahu
pispot itu apa.
Dalam wacana 2 pun Si Mamih mematuhi maksim kualitas. Si Mamih menyatakan kebenarana
dari tindakannya, bahwa ia tiduran (terlentang) di atas rel kereta api yang sudah tidak dipakai itu
adalah hal yang disengaja karena ia tidak ingin terlindas kereta api. Di sini lawan tuturnya terlalu
jauh dalam mempersepsi tingkah Si Mamih. Ia tidak menyadari bahwa Si Mamih itu mempunyai
tingkah yang iseng.
Wacana 2
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Gb 1

Laki-laki

: Mau bunuh diri.
Di sana tuh, di stasiun.
Kalau ini jalan kereta yang sudah tidak dipakai lagi

Gb 2

Si Mamih

: Memang sengaja kok, supaya saya tidak terlindas

Laki-laki

: (saya kira orang waras)

2. Si Mamih yang Patuh kepada Maksim Kuantitas
Maksim kuantitas menghendaki setiap peserta percakapan memberikan informasi yang cukup
dan seinformatif mungkin. Informasi tidak boleh melebihi informasi yang dibutuhkan si mitra
percakapan.
Peserta percakapan (si anak) dalam wacana 3 memberikan kontribusi yang secukupnya dalam
berkomunikasi. Ia menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya dengan singkat dan jelas. Ini
menunjukkan kepatuhan si anak terhadap maksim kuantitas. Dalam wacana 3 terjadi juga kepatuhan
terhadap maksim kualitas. Si anak menyampaikan informasi apa adanya, sesuai fakta yang terjadi
yaitu Si Mamih memang sedang makan meja. Jawaban makan meja yang singkat, jelas, dan apa
adanya yang menjadi inti kelucuan.
Gb1

Gb2

Gb3

Wacana 3
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Perempuan

: Kalau Mamih ada?

Anak

: ada di dapur

Perempuan

: sedang apa?

Anak

: sedang makan meja

Perempuan

: ?????

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Begitu pula dengan wacana 4 di bawah ini. Maksim kuantitas dipatuhi oleh peserta
percakapan. Laki-laki (lawan komunikasi si Mamih) menjawab pertanyaan si Mamih dengan
singkat. Walaupun singkat, tapi jawabannya berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan.
Bunga dengan tangkai, Kambing dengan golok. Bukankah golok sangat dekat dengan
kambing, walaupun digunakan untuk menyembelihnya.

Wacana 4

Gb1

Gb2

Gb3

Si Mamih

: Kalau mamih jadi bunga

Papih

: Abang jadi tangkainya

Si Mamih

: Kalau mamaih jadi kambing

Papih

: Abang..... hmmmm

Papih

: Jadi goloknya

a. Si Mamih yang Patuh kepada Maksim Pelaksanaan
Maksim pelaksanaan mengharuskan setiap peserta komunikasi memberikan informasi
secara langsung, tidak kabur, dan tidak berlebih-lebihan, serta runtut. Dalam maksim pelaksanaan
kesinambungan menjadi titik tolak kerberhasilan dalam proses komunikasi.
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Wacana 5

Dalam wacana 5 terjadi kesinambungan dalam proses komunikasi. Maksim pelaksanaan dipatuhi
peserta komunikasi dengan memadukan bahasa verbal dan nonverbal. Perpaduan
bahasa verbal dan nonverbal itu mampu memberikan informasi secara langsung,
tidak kabur, tidak berlebih-lebihan, dan runtut, serta menimbulkan kelucuan.
Wacana 6 pun menyuguhkan informasi yang runtut dari sebuah kejadian penondongan.
Peserta percakapan (penodong dan Si Mamih) menyampaikan informasi yang langsung dan tidak
berlebihan. Ketika si penodong meminta uang, si Mamih langsung meresponnya dengan memberikan
uangnya. Begitu pula ketika si penodong memberikan komentar bahwa pistol yang dipakainya itu
palsu, si mamih meresponnya bahwa uang yang ia berikan pun palsu. Dalam wacana 6 ini, tidak
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terjadi kekaburan informasi, semuanya disampaikan peserta percakapan dengan jelas dan saling
berkesinambungan.

Wacana 6

Gb1

Gb2

Pencuri

: Uang!!

Si Mamih

: Nih!

Pencuri

: Si Bodoh, bisa ditodong dengan pistol palsu.

Si Mamih

: Biar saja karena uangnya pun uang palsu

b. Si Mamih yang Patuh kepada Maksim Relevansi
Maksim relevansi mengharuskan setiap peserta percakapan memberikan kontribusi yang
sesuai dengan sesuatu yang ditanyakann. Profesor dalam komunikasi wacana 7 memberikan jawaban
yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan Si Mamih. Dikatakannya bahwa robot ciptaannya itu
jadi makan terus karena salah program. Tadinya ia akan membuat robot tukang mencatut (nyatut) tapi
karena huruf T nya tidak terprogram maka jadinya robot tukang nyatu (makan)
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Wacana 7

Gb1

Mamih:

??????

Gb2

Mamih:

Profesor kenapa robot itu malah makan terus

Profesor:

Maaf Bos.
Salah program harusnya robot tukang nyatut
(mencantut) tapi karena T nya tidak terprogram jadinya
robot tukang nyatu (makan)

D. SIMPULAN
Dalam komunikasi humor kepatuhan atau pelanggaran terhadap prinsip kerjasama itu
merupakan suatu hal yang disengaja. Dalam humor komik Si Mamih pun kepatuhan terhadap prinsip
kerjasama Grice dengan sengaja dilakukan oleh Si Mamih. Kepatuhannya meliputi kepatuhan pada
maksim kualitas, kuantitas, relevansi, dan kerjasama. Kepatuhan tersebut merupakan manisfestasi
bentuk penyaluran kreativitas dan imajinatif untuk mendapatkan keunikan yang mengundang senyum
dan tawa.
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ABSTRAK
Makalah ini membahas perkembangan batik bakaran. Batik adalah intangible heritage yang dimiliki masyarakat
Jawa. Walaupun tidak sepesat batik dari tempat lain, batik bakaran merupakan batik pesisiran yang banyak
dicari oleh para pemburu batik. Motif “remekan” merupakan motif khas Bakaran yang menarik bagi pecinta
batik. Oleh karena itu, perlu ada gerakan untuk membesarkan usaha batik bakaran demi mengangkat
perekonomian masyarakat. Melalui pemerintah daerah setempat, produksi dan penyebaran batik bakaran perlu
terus diusahakan. Berbagai cara harus dilakukan bersama, antara lain pendanaan, manajemen, pekerja, dan
pemasarannya. Dengan duduk bersama antarpemangku kepentingan diharapkan produksi menjadi berkembang
sehingga perekonomian rakyat akan terangkat.
Kata kunci: batik tulis, bakaran, pesisir
ABSTRACT
This paper is conducted by analyzing the development of batik bakaran. Batik is intangible heritage which is
owned by Java community. Batik bakaran is a typical coastal batik hunted by batik lovers. “remekan” is a
special Bakaran type of Batik which appeals to batik lovers. Therefore, there should be a movement to raise the
business of batik bakaran to lift the welfare of the community. Through the local government, production and
distribution of batik bakaran needs to be continued. There are various ways that must be done together,
including funding, company management, workers, and marketing. By sitting together with stakeholders, it is
expected that production will grow as expected and have a better impact on the people’s economy.
Keywords: batik tulis (written batik), bakaran, coastal area

A. PENDAHULUAN
Batik adalah intangible heritage yang dimiliki masyarakat Jawa. Tradisi batik sudah dikenal luas
di dunia. Batik hidup dan berkembang di kraton Jawa lalu menyebar di berbagai wilayah dan berpadu
dengan tradisi masyarakat yang menerima sehingga dikenal enclave batik seperti batik Lasem yang
bernuansa budaya China, batik Cirebon yang memiliki kekhasan tradisi Cirebon, batik dermayon
dengan ciri flora fauna laut, batik Madura dengan kekhasan budaya Madura.
Makalah ini merupakan sempalan dari rencana penelitian yang akan membahas masalah
aktualisasi konsep batik di dalam budaya Melayu, di antaranya masuknya ajaran agama Islam denagn
adanya kaligrafi pada batik serta penggunaan batik berkaligrafi yang hanya dipakai pada acara sakral
keagamaan.
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Batik telah keluar dari beteng kraton dan menyebar ke Nusantara. Batik kontemporer telah
merambah ke berbagai sudut Nusantara. Di antara batik yang istimewa adalah batik Melayu yang
terdapat di Pulau Sumatra, khususnya Jambi dan Bengkulu yang dikenal dengan nama batik besurek.
Sementara itu, batik pesisiran juga mulai bergeliat dan berkembang terus dalam menyambut
perkembangan dan kemajuan zaman walaupun beberapa kali mengalami jatuh bangun karena keadaan
zaman. Batik bakaran dan batik rembang termasuk batik pesisiran karena lokasi pembuatannya berada
di wilayah pesisir (pantai), yaitu di pantai utara Jawa Tengah, yaitu di wilayah Kabupaten Pati untuk
batik bakaran dan masuk wilayah Kabupaten Rembang untuk batik lasem.

B. KAJIAN TEORI DAN METODE
Kajian Teori
Pandangan dunia merupakan idiologi kultural suatu kelompok masyarakat. Menurut
Raymond Williams (dalam Wolff, 1981), kedudukan idiologi dalam masyarakat dapat dibagi dua,
yaitu ideologi dominan dan ideologi alternatif. Idiologi alternatif ini dapat merupakan residual (dari
masa lalu) maupun emergent (ekspresi group baru di luar grup dominan). Sifat dari idiologi alternatif
ialah oposisional dan alternatif (Wolff, 1981:53). Pandangan dunia tersebut teraktualisasi dalam
berbagai betuk seni termasuk motif batik.
Idiologi batik lasem dan batik bakaran merupakan idiologi alternatif yang berdampingan
dengan idologi dominan, yakni idiologi Jawa Pesisiran. Idiologi batik lasem dan batik bakaran
termasuk idiologi residual yang co-existing (hidup berdampingan). Namun, idiologi tersebut juga
dapat disebut idiologi emergent karena muncul di luar kelompok dominan (Jawa).
Sudardi pernah meneliti nilai-nilai karakter bangsa dalam motif batik lasem. Penelitian itu
menyadarkan bahwa dalam berbagai bentuk batik tersimpan narasi atau tema karya seni yang perlu
dijabarkan (Bani Sudardi, 2014).
Penelitian tentang batik dalam hubungan narasi secara singkat sudah dirintis oleh Djoemena
(1990) dalam bukunya berjudul Batik: Its Mystery and Meaning dalam rangka mendeskripsikan
berbabagi jenis batik yang ada di Indonesia. Kajian ini di antaranya memberikan deskripsi tentang
sumber inspirasi secara singkat. Penelitian ini akan mengungkapkan naratif dalam batik secara lebih
luas dalam hubungan dengan kajian kebudayaan. Penelitian Djoemena menunjukkan, bahwa pada
balik selembar kain batik akan ditemukan motif yang ada hubungannya dengan sejarah. Batik Cirebon
(lama) banyak menyuarakan motif tentang perkembangan Islam di Jawa Barat (Djoemena, 1990:33).
Motif ayam alas Gunung jati konon erat kaitannya dengan penyebaran Islam ke Jawa Barat yang
dilakukan oleh Sunan Gunung Jati yang masuk keluar hutan seperti ayam alas sampai akirnya
menetap di Gunung Jati Cirebon (Djomena, 1990:41)
Penelitian dan kajian hubungan batik dengan masyarakat pendukungnya pernah dilakukan
beberapa peneliti. Berikut diuraikan secara kronologis hasil-hasil kajian tersebut.
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Maxwell (1990) mengkaji pergeseran peran dalam produksi kain batik. Dalam pembicaraan
tentang perubahan peran tekstil di Asia Tenggara, Robyn Maxwell menjabarkan berbagai perubahan
akibat pergaulan masyarakat dunia, khususnya melalui perdagangan. Di samping itu, perubahan juga
akibat tranformasi inter-regional. Di bidang produksi, batik juga mengalami transformasi, dengan
munculnya alat-alat baru seperti batik canthing yang digantikan oleh batik cap.

Pemeran pun

bergeser, wanita tetap pada tradisi lama mengerjakan batik canting sementara pria berkecimpung di
batik cap. Munculnya alat-alat modern menimbulkan ancaman yang serius pada kerajinan tekstil,
khususnya batik, yang dikerjakan dengan tangan. Belum lagi munculnya desain-desain baru Eropa
seperti Pierre Cardin, blue denim, dan sebagainya yang akan menjadikan penduduk Asia Tenggara
terabolisi dari kain karya nenek moyangnya (Maxwell, 1990:403).
Kajian tentang hubungan motif batik dan filosofi orang Jawa diungkapkan oleh Sarwono
(1997). Penelitian tersebut mengkaji motif batik dalam hubungan dengan falsafah hidup orang Jawa,
kraton khususnya. Penelitian Sarwono berdasarkan motif semen Rama. Dalam kajiannya ditunjukkan
bahwa motif tersebut berkaitan dengan pandangan hidup orang Jawa yang mengadopsi kisah
Ramayana dengan ajaran Hasta Brata (Sarwono, 1997).
Motif batik tertentu mempunyai fungsi sosial dan makna simbolis, sebagai misal motif
sidomukti mempunyai fungsi sosial sebagai pakaian di dalam perkawinan. Hal ini diungkapkan oleh
Handayani (2002) yang meneliti “Makna Simbolis Pola Sidomukti dalam Perkawinan Adat Jawa di
Surakarta”. Akibat tuntutan zaman, motif sidomukti mengalami perkembangan, yang awalnya adalah
motif sidomukti polos berkembang menjadi pola sidomukti dengan tambahan atau kombinasi motif
lain. Motif ini ciptaan Pakubuwono IV yang mengharapkan kemuliaan. Motif ini kemudian
berkembang, di antaranya menjadi sidoasih, sidomulyo, sidoluhur, ceplok wirasat, sidodrajat, dan
sidodadi (Handayani, 2002:28). Perkembangan ini tidak lain merupakan tuntutan kemajuan zaman,
seperti harapan pasangan pengantin dengan keluarganya yang mengharapkan tidak hanya hidup
mukti, melainkan juga mulia, luhur budi, satria, indah, berderajat, dan terkabul cita-citanya.
Motif Sidomukti tidak lain merupakan afirmasi atau penegasan suatu cita-cita kolektif.
Ketika kerajaan Mataram Islam berdiri pada abad ke-17, Panembahan Senapati sebagai pendiri dinasti
Mataram ingin menyimpangkan motif batik yang selama waktu itu berkembang di kerajaan Pajang.
Panembahan Senopati di dalam membina kerajaan tersebut mencita-citakan agar dapat hidup mulia.
Cita-cita tersebut akhirnya tercapai sehingga disebut sido mukti ’jadi mulia’. Perkataan tersebut
kemudian dimunculkan menjadi nama motif batik yang disebut Sidomukti. Motif ini kemudian
dikembangkan oleh Pakubuwana IV yang kemudian berkembang sebagai motif khusus untuk upacara
perkawinan dengan harapan pengantin yang menikah mendapat kemuliaan (Handayani, 2002:18).
Kajian batik dalam kaitan dengan struktur sosial masyarakat Jawa pernah dikaji oleh Sarwono
(2004). Penelitian ini melihat perkembangan batik yang kemudian berkembang dan dikaitkan dengan
kondisi sosial budaya. Dalam masyarakat tradisionil Jawa, motif batik yang dipakai berkaitan dengan
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kedudukan status sosial. Sebagai misal, motif parang dipakai oleh raja dan keluarganya sementara
motif kawung dipakai para abdi dalem. Jadi, motif batik mengandung gambaran stuktur masyarakat
Jawa. Di dalamnya terdapat simbol-simbol kekuasaan untuk mempertahankan martabat dan
kekuasaan dalam masyarakat pendukungnya (Sarwono, 2004:50).
Sarwono pernah mengadakan penelitian tentang motif batik parang dalam kaitannya dengan
simbolisme dalam pewayangan (2005). Dijelaskan bahwa setiap motif batik pada mulanya selalu
dibuat dengan makna simbolis dalam lingkup falsafah Jawa. Munculnya motif batik parang ternyata
juga tidak lepas dari suasana sosial politik. Motif ini diilhami oleh usaha Panembahan Senopati dalam
memperoleh kekuatan batin dengan melakukan olah budi di Parangkusuma. Untuk mengenang hal
tersebut, maka munculah motif batik parang, dan motif ini pada awalnya dikhususkan untuk pakaian
keluarga raja dan bersifat sakral. Sesuai dengan keperluan, motif parang kemudian berkembang
menjadi parang barong, parang rusak, parang kusuma, parang pamor, dan sebagainya (Sarwono,
2005:62).
Selanjutnya, motif parang tersebut kemudian sebagian termanifestasi dalam seni pertunjukan
wayang kulit sebagai gambaran kostum tokoh-tokohnya. Penggunaan motif parang dalam
pewayangan disesuaikan dengan karakter tokoh-tokoh wayang.Sebagai misal, motif parang barong
yang memiliki latar berwarna putih merupakan simbol nafsu kebaikan (mutmainah). Motif ini dipakai
tokoh raja yang memiliki sifat jujur serta para dewa yang berpihak pada kebenaran dan kebaikan
(Sarwono, 2005)
Nilai idiologi dan sosial motif batik Tuban diungkapkan oleh Uswatun (2005). Di Tuban
berkembang batik gedhog. Munculnya batik ini sangat berkaitan dengan tradisi sosial budaya Tuban
yang di masa kerajaan berkonfrontasi dengan pusat kerajaan dan ingin berdiri sendiri. Oleh karena itu,
motif batik yang muncul mengambil motif batik yang berbeda dengan tradisi besar di kraton
Mataram. Tradisi Tuban memunculkan batik gedhog. Istilah batik gedhog sebenarnya berkonotasi
dengan wayang gedhog yang merupakan wayang yang mengambil cerita Panji. Munculnya motif ini
adalah dalam rangka menyimpangi motif yang banyak diilhami wayang purwa. Tradisi batik gedhog
kemudian memunculkan ciri garis-garis lengkung untuk mengisi ruang arsir (Uswatun, 2005).
Batik merupakan salah satu hasil kerajinan tangan. Keberadaanya tidak lepas dari
perkembangan peradaban manusia. Dari masa ke masa batik senantiasa menempati posisi teratas
sebagai hasil karya manusia yang terus berkembang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh faktor
kesejarahan batik, yang kehadiranya membutuhkan proses yang tidak mudah, sebagaimana cara
pembuatanya. Oleh karena itu, batik tetap eksis dalam kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia.
Di Indonesia, batik sebagai bentuk seni tentu saja sangat berkait erat dengan budaya bangsa. Karena
berkaitan dengan budaya, sangatlah wajar jika keberadaan dan kehadiran batik sangat diterima dan
dibutuhkan oleh masyarakat pemiliknya. Bertolak dari hal tersebut maka sangat diperlukan adanya
usaha untuk mengembangkan dan menghidupkan kembali keberadaan batik, khususnya batik tulis,
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dalam hal ini adalah batik bakaran yang lokasinya berada di Desa Bakaran Kecamatan Juwana
Kabupaten Pati Jawa Tengah.

Penelitian ini dilakukan dengan asumsi bahwa batik Jawa bermula dari batik kraton kemudian
menyebar di seluruh Nusantara melalui jaringan kebudayaan. Penelitian ini merupakan
pengembangan dari kajian batik kraton. Berbagai varian yang muncul yang sudah ada di dalam batik
kraton akan dianggap sebagai perkembangan baru yang muncul dari batik kraton.
Pada hakikatnya

batik merupakan seni tradisi yang berterima luas di masyarakat. Jauh

sebelum batik diangkat UNESCO sebagai warisan kebudayaan dunia, masyarakat sudah menerima
batik dan diterima di berbagai kalangan. Batik tersebar di Nusantara, khususnya hampir di seluruh
Jawa. Di Sumatra, batik juga diterima etnis Melayu dan berkembang sampai di Malaysia. Etnis lain
yang pernah datang ke Nusantara seperti China, Jepang, dan Belanda juga menggemari batik sehingga
munculah batik China (Lasem), Batik Jepang, Batik Belanda (Doellah, 2002), dan selanjutnya
muncullah batik Melayu.
Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Sumber data
berupa artefak kain batik, para pembatik di Bakaran Wetan dan Bakaran Kulon, serta pemilik usaha
batik Bakaran “Tjokro”, yaitu Bukhari dengan istrinya Tini. Sumber data juga informan serta
kegiatan-kegiatan terkait dengan batik Bakaran, antara lain masyarakat setempat pemerhati dan
peminat batik, dan sebagainya. Peneliti juga menggunakan sumber data dari buku-buku dan laman
internet. Sementara peristiwa yang dijadikan sumber data adalah peristiwa penggunaan batik bakaran
oleh pegawai dan karyawan di wilayah Pati. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah
observasi, wawancara, korespondensi, dan analisis dokumen.
Dalam penelitian ini validitas data diuji dengan menggunakan trianggulasi data, yakni peneliti
menggunakan beberapa sumber data untuk mendapatkan data yang sejenis (Sutopo, 1988:31)
sehingga didapat pemahaman lintas data yang menyeluruh.
Validitas data juga akan diperkuat dengan cara peer debriefing (lihat Nasution, 1992:117).
Peer de briefing ditempuh dengan cara mengundang orang-orang yang tidak terlibat dalam penelitian
untuk memberikan komentar tentang hasil penelitian dalam suatu seminar validasi. Komentarkomentar tersebut kemudian dipergunakan untuk menyempurnakan hasil penelitian.
Komponen analisis data agar data tersaji dengan baik dan dapat ditafsirkan ada 3, yaitu (1)
reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Sesuai dengan model pendekatan
kualitatif, maka proses analisis tersebut berlangsung sepanjang masa penelitian; bahkan proses
reduksi data sudah berlangsung pada saat kita mengadakan pembatasan dan pemilihan subjek kajian.
Model yang digunakan dalam analisis data ini mengambil model analisis interaktif (lihat
Miles dan Huberman, 1993:20), yakni ketiga komponen analisis data saling berinteraksi selama
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proses penelitian. Analisis ini dilakukan di lapangan dan dicatat dalam fieldnote-fieldnote untuk
selanjutnya hasilnya digunakan dalam penyusunan laporan penelitian final.
Dalam pengolahan data dan penyajian data, penelitian ini akan menggunakan teknik
pengolahan data komparatif konstan. Operasional teknik ini bahwa data-data yang diperoleh dari
pengumpulan data dibuat kategori-kategori mentah. Kategori-kategori itu selalu diperbandingkan dan
direvisi selama proses penelitian. Pada awal penelitian, mungkin kategori tersebut masih kasar, namun
sejalan dengan temuan-temuan data, kategori itu diperhalus sampai tidak lagi ditemukan kasus negatif
sehingga semua data-data yang relevan dapat ditampung oleh kategori-kategori sampai akhirnya
penelitian tidak menemukan data-data baru lagi. Proses analisis data secara interaktif dapat dibuat
bagan sebagai berikut.
Pengumpulan
Data
Reduksi

Sajian Data

Data
Penyimpulan/
Verifikasi
Bagan : Metode Interaktif (Miles & Huberman, 1993).

Kerangka prosedur penelitian dalam bagan di atas diaplikasikan sebagai berikut. Peneliti
sebagai instrumen penelitian melakukan pengumpulan data. Data yang terkumpul kemudian dikaji
dan disajikan dalam bentuk catatan, tiruan gambar (sketsa), dan foto-foto batik kontemporer sehingga
data tersaji dengan jelas.
Untuk menentukan data yang sesuai dengan tujuan penelitian dan yang tidak, maka
dilakukanlah pengkajian dan klasifikasi. Data-data yang tidak relevan direduksi. Setelah reduksi data
selesai, maka display data diulang / diatur lagi dan peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Apabila
kesimpulan masih meragukan, maka peneliti akan mengulang mengumpulkan data tentang batik
Bengkulu lagi.
Untuk analisis substansial, maka model analisis strukturalisme genetik yang akan digunakan.
Analisis model ini dimulai dengan menganalisis unsur-unsur pembangun struktur/ desain. Dalam hal
ini, desain batikbakaran dikaji strukturnya. Dalam penelitian ini, motif merupakan unsur struktur yang
mendapat perhatian khusus karena motif batik merupakan unsur yang paling banyak mengusung
unsur idiologi tersebut.
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Di samping unsur motif, aspek lain ang dikaji adalah latar belakang sosial budaya masyarakat
Bakaran Juwana Pati. Unsur ini penting diungkap untuk memberi penafsiran mengenai motif dalam
kaitan dengan akulturasi budaya.
Setelah unsur motif dikaji, maka unsur tersebut ditafsirkan untuk mendapatkan pemahaman
utuh mengenai hubungan keselarasan dalam akulturasi budaya. Peneliti akan menggunakan teknik
analisis tema budaya yang dikemukakan oleh Spradley (1997) untuk perbandingan antara budaya
Jawa dan budaya–budaya yang mempengaruhi budaya setempat (Spradley, 1997: 256:272).
Setelah usaha menulis suasana budaya, Spradley menganjurkan membandingkan dengan
suasana budaya lain.

C. PEMBAHASAN
Seperti batik-batik tulis di tempat lain, batik pesisiran sudah ada sejak lama
Pada tahun 1970 an Desa Bakaran mengalami krisis generasi pembatik bakaran (batik tulis). Pada
tahun 1975, seorang pemuda bernama Buchari yang seorang petani tambak itu, tertarik untuk
menghidupkan kembali batik tulis Bakaran. Di sela-sela waktu mengelola tambaknya, Buchari
mengajari istrinya, Tini, membatik, dengan harapan istrinya bisa ikut menopang ekonomi keluarga
dari hasil membatik tersebut.
Setelah ibunya meninggal, Bukhari merasakan ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang
perlu dihidupkan kembali, yaitu “batik bakaran” yang memang (membatik) menjadi bagian dari
kehidupan ibunya, Sutarsih. Oleh karena itu, ia berusaha untuk menghidupkan batik bakaran bersama
istrinya. Diawali dengan membatik hanya berdua dengan istrinya,yang hanya mampu menyelesaikan
dua lembar per bulannya, yang dijual di pasar tradisional dengan harga masih sangat murah, yaitu
antara Rp3.000,00 – RRp8.000,00 per lembar.
Karena kecintaannya dengan batik asli desanya, jebolan STM 2 Semarang itu, pantang
menyerah. Pada saat pemerintah sedang mengalami krisis moneter, yaitu tahun 1998, usaha batik
bakaran yang sudah dirintis dan dikembangkan dari nol itu macet, gulung tikar karena terkena dampak
krisis moneter terebut. (Hendriyo Widi, 2009. “Bukhari, Mengembangkan Batik Bakaran”.
kompas.com).
Kegigihan Bukhari membuahkan hasil. Saat ini Bukhari memiliki tenaga membatik kurang
lebih 100 orang yang awalnya hanya dua orang, meningkat menjadi 5 – 10 orang, bertambah menjadi
15 orang, menjadi 50 orang, dan seterusnya, yang tersebar di wilayah Bakaran Wetan dan Bakaran
Kulon. Mereka adalah para istri nelayan ataupun buruh tambak atau buruh lain yang memang seharihari tidak memiliki pekerjaan tetap. Dengan membatik, mereka mendapatkan penghasilan yang bisa
digunakan untuk membantu perekonomian keluarga.
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http://ekonomi.kompas.com/read/2009/04/22/0206555/bukhari.mengembangkan.batik.bakaran,
Jumat, 28 Juli 2017: 07.30 WIB
Dari perjalanan jumlah pegawai yang terus bertambah tersebut, menunjukkan bahwa usaha
batik bakaran itu terus berkembang walaupun tidak sepesat perkembangan batik lain, apalagi batik
cap. Untuk mempermudah memperkenalkan batik hasil usahanya, Bukhari memberi nama batik
“Tjokro” sebagai nama dagangnya, trade mark-nya. batik Tjokro inilah yang sekarang dikenal di
berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Menurut pengakuan Bukhari, nama “Tjokro” diambil dari
nama kakeknya, yang bernama Turiman Tjokro Satmoko. Pada era mbah Tjokro batik Bakaran
menjadi komoditas perdagangan di Pelabuhan Juwana dan menjadi pakaian yang digemari oleh
pejabat Kawedanan Juwana (Bukhari, Juli 2017). Menurut Bukhari, batik bakaran pernah berjaya saat
Juwana masih menjadi pelabuhan besar.
Motif batik bakaran yang semula didominasi oleh motif kratonan, karena batik memang
berasal dari kraton, mengembangkan diri menjadi motif khasnya, yaitu dengan motif flora, fauna, dan
remekan, dengan warna dominan hitam dan coklat tua. Motif-motif flora dan fauna ini tetap
dikembangkan sampai saat ini, yaitu motif fauna yang berupa ikan, terutama bandeng dan udang,
yang menjadi ciri khas daerah, yaitu daerah penghasil bandeng dan udang. Motif bakaran terus
dikembangkan untuk menyambut pasar, walaupun ciri khas motif “remekan” tetap masih
dipertahankan.
Motif remekan ini sangat disukai oleh pembeli (turis), antara lain mereka yang datang dari
luar kota atau luar Jawa. Mereka memilih motif remekan itu dengan alasan motif itulah yang berbeda
dengan motif-motif batik yang lain. Kehadiran para turis sangat diharapkan dalam rangkan
pengenalan dan pengembangan batik bakaran ini.
Selain motif-motif bakaran kuno, Bukhari juga mengembangkan motif kontemporer
berdasarkan kekhasan daerah dan tren yang dilihatnya berkembang di masyarakat. Misalnya, motif
gelombang cinta, begisar, kembang rowo, peksi papua, pohon druju, dan jambu alas.
Untuk mengangkat kembali keberadaan batik bakaran, pemerintah daerah Kabupaten Pati
mulai menaruh perhatian antara lain dengan membuat kebijakan-kebijakan tentang batik tulis bakaran.
Pada saat ini, para pegawai di wilayah Kabupaten Pati diwajibkan menggunakan pakaian batik pada
setiap hari tertentu dalam satu pecan. Oleh karena itu, pada saat ini Bukhari mendapat pesanan kain
batiknya, baik dari kantor Kabupaten, kantor Rumah Sakit Daerah Suwondo Pati, maupun dari
instansi lain.
Berkaitan dengan hal tersebut. tahun 2006 Bukhari pernah mengusulkan kepada Pemerintah
Kabupaten Pati untuk melestarikan dan meningkatkan pemasaran batik bakaran. Pemkab Pati
menerima usulan itu dengan menggalakkan program pemakaian batik bagi pegawai negeri sipil (PNS)
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pada hari-hari tertentu. Sampai saat ini batik bakaran masih menjadi pakaian seragam bagi para PNS
di lingkungan Pemda Pati.
Melalui promosi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pati dan gethok tular para
pembeli, batik bakaran diharapkan kembali bangkit. Usaha ini diharapkan bisa meningkatkan daya
beli pasar, baik bagi turis domestik maupun maupun manca negara.
Permasalahan yang dihadapi para produsen batik bakaran ialah masih sangat terbatasnya dana
sehingga berimbas pada kesiapan tenaga, alat, maupun bahan baku. Perlu kiranya dilakukan berbagai
hal untuk mengatasi berbagai kendala agar keberlangsungan hidup batik bakaran benar-benar sehat
dan berkembang. Harus ada upaya dari berbagai instansi terkait, baik swasta maupun pemerintah
untuk mengangkat kembali batik bakaran ini.
Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan andil untuk jalan keluar dalam
mengembangkan dan membesarkan batik bakaran yang merupakan batik pesisiran ini. Pemerintah
daerah, dalam hal ini Bupati Pati, harus berusaha duduk bersama, merangkul pihak-pihak yang
berkepentingan untuk menelorkan berbagai kebijakan yang berpihak untuk pengembangan usaha
perekonomian masyarakat Juwana melalui produk batik bakaran.
D. SIMPULAN
Untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha batik tulis pesisiran diperlukan manajemen
yang baik, baik dalam hal pengelolaan dana, karyawan, maupun dalam pemasaran hasil. Untuk itu,
diperlukan usaha duduk bersama antarpemangku kepentingan agar semua masalah bisa ditangani
dengan baik dan lancar sehingga semua pihak bisa merasakan meningkatnya kesejahteraan.
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ABSTRAK
Tokoh-tokoh binatang banyak hadir dalam cerita rakyat berbagai bangsa di dunia. Ada tokoh binatang yang
hadir sebagai simbol atau siluman dewa seperti dalam mite sehingga dianggap sakral, ada juga yang tampil
sebagai binatang biasa seperti dalam fabel sehingga diangggap profan. Makalah ini menganalisis secara
komparatif tokoh-tokoh binatang sakral dan profan dalam cerita rakyat Bali Aga (Indonesia) dan Ainu Jepang.
Tujuannya adalah untuk mengetahui kedudukan tokoh binatang dalam cerita, hubungannya dengan sistem
kepercayaan atau pandangan hidup, serta fungsi sosio-kultural cerita tersebut pada masyarakat pemiliknya.
Pertimbangan memilih cerita rakyat masyarakat Bali Aga dan Ainu Jepang karena keduanya merupakan
masyarakat penduduk asli (indegenous), bersifat minoritas, namun memiliki cerita rakyat yang kaya yang
dilestarikan sampai sekarang. Data diambil dari buku Ceritera Rakyat Bali: Desa Tenganan, Pedawa, Tigawasa
(1978) dan Ainu no Mukashi Banashi: Hitotsubu no Sacchiporo (Cerita Rakyat Ainu: Sebutir Sacchiporo)
(1993). Objek analisis dipilih secara selektif yaitu cerita-cerita yang menampilkan binatang baik sebagai tokoh
utama maupun tokoh komplementer. Cerita dianalisis dengan teori naratif dan sosiologi sastra untuk mengetahui
dari sudut pandang siapa cerita dinarasikan dan apa arti cerita itu dikaitkan dengan kehidupan sosial budaya
masyarakatnya. Analisis menunjukkan bahwa ada dua jenis binatang dalam cerita rakyat Bali Aga dan Ainu
Jepang, yaitu yang sakral dan yang profan. Cerita rakyat Ainu memiliki lebih banyak cerita dengan tokoh
binatang sakral daripada binatang profan, sedangkan cerita rakyat Bali Aga memiliki lebih banyak tokoh
binatang profan daripada sakral. Perbedaan dominannya tokoh binatang sakral dan profan antara cerita rakyat
Bali Aga dan Ainu Jepang juga menunjukkan perbedaan fungsi cerita rakyat bagi kedua masyarakat. Selain itu,
tokoh binatang yang sakral dalam cerita rakyat memerlukan kategori baru karena tidak tepat disebut sebagai
mite, fabel, atau dongeng.
Kata kunci: Cerita rakyat, mite, fabel, fungsi cerita rakyat, Bali Aga, Ainu Jepang

ABSTRACT
Many animal figures are present in folktales of various nations in the world. There are figures of animals that
are present as a symbol of Gods like in the myth so it is considered sacred, there is also an appearance as an
ordinary animal as in fable so it is considered profane. This paper is a comparative studies of figures of sacred
and profane animals in folktales of ethnic Bali Aga (Indonesia) and Ainu Japan. It aimed at understanding the
position of the animal figure in the folktales, its relationship to the belief system, as well as the socio-cultural
function of the story to their community. Reasons to choose the folktales of the Aga and Ainu Japanese are the
fact that both ethnic are considered as indigenous peoples, being a minority, but has a rich folktales that have
been preserved to this day. Data taken from the book Ceritera Rakyat Bali: Desa Tenganan, Pedawa, Tigawasa
(1978) [Balinese Folktales: Tenganan, Pedawa, Tigawasa Village] and Ainu no Mukashi Banashi: Hitotsubu
no Sacchiporo (1993) [Ainu Folktales: A Grain of Sacchiporo]. The object of analysis are selected from stories
that feature animals as both the main and complementary characters. Stories are analyzed by narrative theory
and sociology of literature in order to understand from whom perspective stories are narrated and what the
meaning of the story in relation to the socio-cultural life of their community. The analysis shows that folktales of
Bali Aga and Ainu Japan have two type of animal figures that are sacred and profane animal figures. The Ainu
folktales, however, has more stories with sacred than profane animal figures, while the Bali Aga folktales has
more profane than sacred one. The difference position between sacred and profane animal characters of Bali
Aga and Ainu Japan folktales also shows the differences in the function of folktales for each ethnics. In addition,
the sacred and profane animal figures in the folktales requires a new category because they are outside the
common folktales category of myth, fable, and fairy tale.
Keyword : Folktale, myth, fable, folktale function, Bali Aga, Ainu Jepang
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A. PENDAHULUAN
Perhatian masyarakat dan para peneliti terhadap cerita rakyat di seluruh dunia dalam beberapa
dekade terakhir terus meningkat. Hal ini setidak-tidaknya tampak pada dua aktivitas utama yang
berkaitan langsung dengan kehidupan dan keberadaan cerita rakyat yaitu pelestarian dan penelitian.
Pertama, kegiatan pelestarian terhadap cerita rakyat berlanjut di mana-mana melalui berbagai bentuk
kreativitas yang mendekatkan cerita rakyat kepada audiens lintas waktu dan lintas generasi.
Contohnya adalah munculnya kegairahan untuk menerbitkan cerita rakyat dalam buku melalui lombalomba penulisan cerita rakyat, kegairahan media massa khususnya koran edisi akhir pekan memuat
cerita rakyat sebagai bagian dari hiburan, semaraknya alih wahana cerita rakyat ke dalam bentuk
permainan anak-anak (games) atau ke dalam film animasi dengan memanfaatkan teknologi baru di
bidang audio visual. Alih wahana cerita rakyat yang sangat maju terjadi di Jepang dan Korea
(Kobayashi, 2010; Korean Culture and Information Service, 2013), sementara dalam pencapaian yang
lebih sederhana juga terdapat di negeri lain termasuk Malaysia dan Indonesia (Omar dan Ishak, 2011;
Jostonchoniv dan Windarto, 2013). Kegiatan lomba mendongeng juga merupakan bukti dari usaha
pelestarian cerita rakyat di Indonesia dan di lain tempat di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa cerita
rakyat yang identik dengan bagian dari tradisi lampau nyatanya tetap menjadi bagian dari kehidupan
kontemporer masyarakat di berbagai negara.
Kedua, munculnya kajian-kajian terhadap cerita rakyat yang dilakukan dengan pendekaan riset
yang kreatif dan inovatif sejalan dengan perkembangan teori ilmu humaniora. Kegiatan ini terjadi di
berbagai negara, yang membuktikan bahwa cerita rakyat juga menjadi objek penelitian yang menarik
dan tidak habis-habisnya untuk dikaji (Pudentia, 2015:439—449). Setidaknya ada tiga kecenderungan
dalam penelitian terhadap cerita rakyat, yaitu (a) penelitian yang secara konvensional melihat cerita
rakyat sebagai media untuk pembentukan karakter masyarakat atau bangsa. Penelitian ini
menganggap cerita rakyat sebagai karya sastra yang mengandung nilai moral yang baik untuk
ditatanamkan pada anak-anak dalam proses pendidikan formal dan informal; (b) penelitian yang
memanfaatkan perkembangan pendekatan dan teori-teori kritis, seperti kajian dengan perspektif
gender, feminisme, intertekstualitas, resepsi, dan ekologi sastra atau budaya; (c) kajian cerita rakyat
dalam wujud alih wahananya dengan mengeksplorasi dimensi teknologi dan kreatif atas transformasi
cerita rakyat ke dalam wujud-wujud yang pragmatik, aplikatif, atau terapan. Untuk yang terakhir,
menarik disebutkan penelitian Raharjo dan Santoso (2014) yang berjudul “Perencanaan Interior Butik
Hotel, Surakarta dengan Pendekatan Konsep Cerita Rakyat Dewi Sri”, yang memanfaatkan gagasan
dari cerita rakyat untuk bahan gagasan membuat interior dalam industri akomodasi.
Berbeda

dengan penelitian-penelitian yang mengkaji cerita

rakyat

dalam konteks

perkembangan media audio visual, alih wahana, intertekstualitas, desain interior, dan kajian berbasis
teori kritis lainnya, penelitian ini mengkaji secara komparatif sosok dan fungsi tokoh-tokoh binatang
di dalam cerita rakyat untuk merumuskan fungsi cerita rakyat tersebut dalam kehidupan sosial atau

303

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN MUTAKHIR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN KEBHINEKATUNGGALIKAAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

sistem kepercayaan masyarakat pemiliknya. Objek kajian diambil dari dua masyarakat yaitu
masyarakat Bali Aga dan Ainu Jepang, keduanya merupakan indegenous atau penduduk asli di daerah
masing-masing. Keduanya memiliki kekayaan cerita rakyat yang dilestarikan lintas waktu dan
generasi. Keduanya memiliki subdialek tersendiri yang menjadi wahana cerita rakyat mereka.
Keduanya membuka diri untuk pariwisata dan menjadikan keunikan adat dan budaya sebagai daya
tarik wisata, selain tentunya daya tarik alam.
Fokus uraian adalah kehadiran tokoh binatang dalam cerita rakyat yang biasanya dianggap hal
biasa, dianggap sebatas sebagai tokoh untuk menyampaikan ajaran moral atau dongeng belaka, seperti
dalam fabel. Pembacaan awal menunjukkan bahwa tokoh-tokoh binatang dalam cerita rakyat kedua
masyarakat dari negara berbeda itu memiliki kesamaan karakteristik sebagai tokoh sakral dan atau
profan, yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan bagaimana kedudukan cerita rakyat tersebut
dalam masyarakat pemiliknya, serta membuka peluang untuk membuat kategori baru atas bentuk
cerita rakyat yang selama ini dikenal dengan jenis mite (cerita tentang dewa), legenda (terjadinya
suatu tempat), fabel (cerita binatang), dan dongeng (cerita hiburan belaka).
B. LANDASAN TEORI DAN METODE
Penelitian kualitatif ini mengambil data dari kumpulan cerita yang sudah dibukukan dari Bali
Aga dan Ainu Jepang. Cerita rakyat Bali Aga diambil dari kumpulan cerita Ceritera Rakyat Bali:
Desa Tenganan, Pedawa, Tigawasa (1978). Ketiga nama desa yang disebut dalam judul ini adalah
tergolong desa Bali Aga, letaknya di kabupaten berbeda di Bali, di mana Pedawa dan Tigawasa
terletak di Kecamatan banjar, Kabupaten Buleleng, Bali Utara, sedangkan Tenganan terletak di
Kabupaten Karangasem, Bali Timur. Ada beberapa desa Bali Aga di Bali yang letaknya tersebar,
namun semuanya dikenal sebagai Bali Mula, Bali Asli, Bali Gunung, karena lokasinya di daerah
pegunungan atau ‘pedalaman’.
Buku Ceritera Rakyat Bali: Desa Tenganan, Pedawa, Tigawasa (1978) berisi 59 buah cerita
dari ketiga desa tersebut. Dalam analisis, cerita dipilih secara selektif, yaitu cerita yang memiliki
binatang sebagai tokoh cerita, baik tokoh utama maupun sampingan atau komplementer. Selain dari
buku, data cerita juga diambil dari wawancara dengan tokoh masyarakat yang menguasai cerita rakyat
khususnya di desa-desa Bali Aga di Buleleng yaitu Sidetapa, Cempaga, Tigawasa, Pedawa, dan
Banyuseri. Wawancara lapangan dilakukan untuk mengumpulkan cerita rakyat dan juga mencari
informasi bagaimana kehidupan cerita rakyat, persepsi masyarakat, dan juga untuk mendapatkan
informasi lainnya terkait dengan hubungan cerita rakyat dengan realitas sosial dan budaya di
masyarakat Bali Aga. Data-data sosial digunakan dalam kajian sosiologi sastra.
Data cerita Ainu Jepang diambil dari buku dan Ainu no Mukashi Banashi: Hitotsubu no
Sacchiporo (1993). Buku ini berisi 24 judul cerita, semuanya dikenal sebagai cerita rakyat Ainu.
Dalam kesempatan riset lapangan pada tahun 2016 ke Pulau Hokkaido tempat sebagian besar
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masyarakat Ainu tinggal dan ke Pusat Kebudayaan Ainu di Tokyo, ditemukan beberapa antologi
cerita rakyat Ainu, namun untuk penulisan paper ringkas ini, digunakan buku Ainu no Mukashi
Banashi: Hitotsubu no Sacchiporo dan dipilih secara selektif cerita yang memiliki tokoh binatang.
Dalam kesempatan penelitian lapangan ke Hokkaido, terlihat bagaimana tradisi dan budaya
masyarakat termasuk dalam arsitektur rumah dan koleksi-koleksi material culture museumnya
memiliki hubungan-hubungan dengan cerita rakyat yang ada di dalam buku cerita. Untuk memperkuat
data lapangan di kedua masyarakat yang diteliti, diterapkan juga metode menyimak dokumen audio
visual di sosial media yaitu Facebook dan YouTube. Pada kedua media sosial tersebut terdapat video
upacara iomante, upacara khas masyarakat Ainu untuk pengembalian roh beruang ke alam dewa. Juga
terdapat video dan dokumentasi desa dan daya tarik wisata Desa Pedawa, yang sangat relevan dalam
analisis sosiologi cerita rakyat mereka.
Tiga teori secara eklitik digunakan dalam menganalisis cerita rakyat ini yaitu teori sastra
bandingan, teori naratif, dan sosiologi sastra. Ketiganya saling mendukung untuk menemukan
jawaban kedudukan tokoh binatang dalam cerita dan menggunakannya untuk menentukan fungsi
cerita rakyat dalam kehidupan sosio-budaya masyarakat Bali Aga dan Ainu Jepang.
Sastra bandingan merupakan teori yang sudah lama berkembang, paling tidak sejak awal abad
ke-19, mula-mula di Eropa seperti Perancis, Inggris, dan Jerman. Perkembangan ke belahan dunia
lainnya adalah Amerika dan Afrika (Bassnett, 1993:6—12), kemudian juga ke Asia seperti Indonesia
dan Brunei Darrusalam (Sutarto, 2012:637—77; Damono, 2015:43—53). Batasan sastra bandingan
pernah diberikan Bassnett seperti berikut:
Comparative literature involves the study of texts across culture, that it is interdiciplinary
and that it is concerned with patterns of connection in literature across both time and space
(Bassnett, 1993:1).
Maksudnya adalah bahwa sastra bandingan melibatkan kajian teks sastra lintas budaya, yang
dilaksanakan secara interdisipliner yang memperhatikan pola-pola hubungan dalam sastra lintas
waktu dan ruang. Batasan ini relevan dengan analisis komparatif cerita rakyat lintas budaya yang
dilakukan makalah ini. Dalam analisis, pendapat Damono (2015) dijadikan patokan dengan
memulainya dengan analisis intrinsik dan aspek lain, namun di sini hanya difokuskan pada aspek
narasi, dengan menggunakan teori naratif.
Teori naratif menyiapkan analisis untuk mendalami bagaimana cerita dituturkan (Genette,
1983; Phelan dan Rabinowitz, 2005; Fludernik, 2009). Fokusnya adalah pada sudut pandang dan latar
cerita, yang oleh Stanzel (dalam Fludernik, 2009:88) disebutkan sebagai narrative situation. Situasi
naratif ini dapat dibentuk dari tiga cara penceritaan yaitu first person narrative (tuturan orang
pertama), auhtorial narrative (tuturan pencerita), dan figural narrative (tuturan reflektif dari satu atau
lebih tokoh cerita). Fludernik (2009:88) menegaskan bahwa situasi naratif yang dibedakan menjadi
tiga itu sering tampil secara kombinatif, artinya tidak selamanya sebuah cerita menyajikan narasinya
dari tuturan dari kata ganti orang pertama saja, atau narator saja, atau dari beberapa tokoh cerita.
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Teori sosiologi sastra memiliki salah satu prinsip menganggap sastra sebagai cermin
masyarakat (Wellek dan Warren, 1993; Damono, 2015), atau sebagai refleksi

padangan dunia

pengarang atau masyarakat (Goldmann, 1975). Artinya bahwa kebiasaan hidup, sistem kepercayaan,
pandangan dunia masyarakat tercermin dalam karya sastra. Sosiologi Sastra menolak pandangan
sastra sebagai karya fiktif yang muncul dari kekosongan sosial, sebaliknya dipengaruhi oleh situasi
sosial tempat sastra itu diciptakan dan dilestarikan. Cerita rakyat pun, jika dilihat dari sosiologi sastra,
akan memungkinkan untuk menganggap cerita yang tampak sebagai fiktif sebetulnya merefleksikan
pandangan dunia masyarakat tentang berbagai hal seperti ketuhanan, alam dan lingkungan, serta
hubungan sosial sesuai dengan moral dan etika sosial.
C. PEMBAHASAN
Berikut ini dibahas secara terpisah kehadiran dan kedudukan serta fungsi tokoh binatang dalam
cerita Bali Aga dan Ainu Jepang. Dengan menggunakan kajian naratif terutama aspek naratologi yang
menyoroti teknik penceritaan dan pemaknaan berdasarkan sistem sosial di masyarakatnya, analisis
difokuskan pada kehadiran, kedudukan, dan fungsi tokoh-tokoh binatang dalam cerita. Kedudukan
tokoh binatang dibedakan menjadi dua, yaitu (1) sebagai tokoh sakral, termasuk di dalamnya tokoh
siluman dewa atau binatang yang memiliki kekuatan gaib; (2) sebagai binatang profan, yang sama
dengan binatang-binatang sesungguhnya. Untuk kategori kedua ini, cerita yang seluruh tokohtokohnya binatang disebut dengan fabel.

Kedudukan Tokoh Binatang dalam Cerita Rakyat Bali Aga
Tokoh-tokoh binatang sering muncul dalam cerita rakyat Bali Aga. Mereka dituturkan dalam
cerita dengan sepenuhnya tokoh binatang (fabel), ada juga yang dikisahkan dalam kaitannya dengan
manusia, dewa atau kekuatan gaib (supranatural) lainnya. Untuk cerita rakyat jenis fabel, hal itu
sudah tampak dalam judul, yang menggunakan nama tokoh utamanya, seperti I Bojog teken I Kakua
(Monyet dengan Kura-kura kecil), sebuah cerita rakyat Bali Aga Desa Tenganan, atau cerita Celeng
Alasan Ngamatiang Macan (Babi Hutan Membunuh Harimau), cerita rakyat dari Desa Bali Aga
Pedawa. Dalam cerita rakyat Bali Aga, tokoh binatang sakral muncul sedikit sekali, lebih banyak
tokoh binatang profan.
Salah satu contoh cerita dengan tokoh binatang yang sakral adalah cerita Pan Kasih Teken Men
Kasih (Pak Kasih dan Bu Kasih) (Disbud Bali, 1978:79—84), sebuah cerita rakyat dari Desa Bali Aga
Tigawasa. Cerita sepanjang 4,5 halaman ketik ini menuturkan kisah suami istri yang hidup dalam
kemiskinan. Sang suami bekerja mencari kayu bakar ke hutan, sang istri mengurus pekerjaaan
domestik dan menjual kayu bakar ke pasar. Walau miskin, Pan Kasih memegang prinsip tidak boleh
sedih, tidak boleh menyalahi Tuhan atas nasib, tetapi tetap bekerja keras dan memuja Tuhan. Suatu
ketika, Pan Kasih pergi ke tengah hutan rmemohon agar diberikan anugerah oleh Tuhan. Tuhan dalam
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manisfestasinya sebagai Dewa Siwa menjelma menjadi ular dan memberikan anugerah kepada Pan
Kasih karena selalu berbuat dharma (baik). Kisah siluman itu tergambar dalam narasi berikut:
“Na masiluman lantas Ida Sang Hyang Bhatara Siwa dadi lelipi agung. A ambul gedene ento
ditu di bangsinge. Lantas masabda wakia lelipine ne agung totonan. A sasiluman Bhatara
Siwa totonan.” Nah kene pangandikan Ida Bhatara Siwa dados lelipi agung “A ne jani anake
buka mu Bapa Kasih sawireh makelo pesan anake buka Bapa Kasih lacur nektek sing ngelahngelah umah. Sakewala sing ja taen lepas anake buka Bapa Kasih teken panglaksananne ane
patuh darma. A ento kerana jani nira mapasueca ngican ware-nugraha anake buka Bapa
Kasih. A men ento jani apa katunan Bapa Kasih?”
Terjemahan:
Lalu, Ida Sang Hyang Bhatara Siwa bersiluman menjadi ular besar. Besarnya kira-kira sama
dengan pohon kayu. Lalu bersabda Sang Ular besar itu yang merupakan siluman dari Bhatara
Siwa. Nah, begini sabda beliau Ida Bhatara Siwa yang menjadi ular besar. “Sekarang ini
Anda Pak Kasih yang sudah lama sekali hidup miskin, tidak punya rumah. Meski miskin,
Anda tidak pernah lalai, Anda tetap berbuat baik. Itulah sebabnya sekarang saya hendak
memberikan anugerah kepadamu Pak Kasih. Apa yang Pak Kasih ingin minta?”
Lewat ular besar itu, apa pun yang dikehendaki Pan Kasih selalu terwujud, seperti bisa
memiliki rumah megah, banyak uang, dan harta berlimpah. Semua ini berkat anugerah Tuhan yang
hadir dalam siluman ular. Namun, karena lobanya, Pan Kasih kembali ke hutan kali ini meminta agar
bisa menjadi raja, maka atas kelobaannya itu, Pan Kasih dibuat kembali jatuh miskin. Tokoh ular
besar ini posisinya sangat marjinal namun menentukan perkembangan alur cerita yang membuat Pan
Kasih miskin menjadi kaya, dan kemudian membuatnya miskin kembali karena loba.
Tokoh ular sebagai siluman Bhatara Siwa atau Dewa Siwa, jelas merupakan tokoh sakral,
karena ini bukan ular biasa tetapi memiliki kekuatan luar biasa membuat seseorang menjadi kaya.
Namun, karena merupakan sosok siluman, kehadiran dan kedudukannya dalam cerita adalah
sekunder, karena sesungguhnya yang memiliki kekuatan di sini adalah Dewa Siwa. Cerita ini tidak
bisa dimasukkan ke dalam kategori mite karena bukan merupakan cerita tentang dewa, tetapi cerita
dewa yang menolong manusia saat manusia taat memuja dan juga mencelakakan saat manusia loba.
Ular siluman yang sakti karena bisa memberikan jimat kepada manusia sehingga bisa
disebutkan sebagai semi-sakral terdapat dalam cerita “Pan Poleng” (Pak Poleng). Sebagai pedagang
keliling, Pak Poleng bermurah hati, memungut berbagai hewan yang dicampakkan orang, seperti
anjing, kucing, ular, dan tikus. Semuanya dibawa pulang dan dipelihara dengan baik, sampai akhirnya
Sang Ular memberikan Pak Poleng cincin, sebuah jimat yang membuatnya kaya. Ketika cincin jimat
itu diambil dengan tipu daya oleh seorang pande besi, binatang piaraan lainnya, yaitu anjing, tikus,
dan kucing, berusaha mencari sekuat tenaga, dan berhasil dikembalikan ke Pak Poleng. Hanya ular
bisa disebutkan sebagai semi-sakral di sini, sedangkan tiga binatang lainnya adalah tokoh profan.
Karakter profan binatang dapat dilihat dari perangai dan perilakunya sesuai dengan binatang
sesungguhnya, seperti terlukis dalam kutipan berikut, ketika ketiga binatang piaraan itu bersinergi
mencari cicin jimat Tuannya.
“Meyong, bikul, jani kene ban, jani was alih bungkung gustin awake. Bungkunge totonen
agona dasar peti tekeneng pandene totonen, jani was alih totonen, kene baan nayaneng. I
Bikul mongpong petine totonen, I Meyong di duur petine ngoyong sambilango mamunyi,
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aku di batan umahe bakal ngoyong. Di sedek I Bikule mongpong petine totonen, I Meyong
pango mamunyi di duur petine, pango ngando kadeno bikul mongpong peti tekeneng
pandene.” Keto pitungan kicinge ajak timpal-timpalne.
Terjemahan:
“Kucing, tikus, begini caranya sekarang. Mari kita pergi mencari cicin Tuan kita. Cincin itu
disimpan di bawah peti oleh pandai besi. Itu harus kita cari, dengan cara begini. Tikus
melubangi peti, Kucing diam di atas peti sambil mengeong, aku [anjing] akan tinggal,
menjaga, di bawah rumah. Pada saat tikus memoroti peti, Kucing agar mengeong di atas peti
supaya si pandai besi tidak mendengar Tikus melubangi peti.” Demikianlah skenario Anjing
dengan kawan-kawannya.
Ketiga binatang dalam kehidupan nyata dikenal saling bermusuhan. Namun, dalam cerita
mereka dilukiskan bekerja sama, untuk menipu manusia bahwa tidak mungkin tikus berani beraksi
kalau di situ ada kucing (karena tikus takut akan kucing), dan tidak mungkin kucing akan diam kalau
melihat anjing (karena kucing takut anjing). Walau perilakunya berbeda dengan karakter
sesungguhnya hal itu tidak mengubah status profan ketiga binatang tersebut.
Jika dibandingkan, memang kebanyakan, tokoh binatang dalam cerita rakyat Bali Aga adalah
tokoh profan. Ada yang tampil sebagai binatang buruan manusia, binatang yang berkonflik dengan
binatang lain dan konflik dengan manusia. Cerita yang menarik mengungkapkan konflik dan tipu
daya antar-dua binatang adalah Celeng Alasan Ngamatiang Macan (Babi Hutan Membunuh
Harimau). Cerita ini menarik karena konflik permusuhan antara keduanya dimenangkan oleh babi
hutan lewat tipu daya yang cerdik. Awalnya adalah petani jengkel karena sawahnya dihancurkan terus
oleh babi hutan pada waktu malam hari. Petani memasang jerat untuk memerangkap babi hutan, tetapi
babi hutan dengan cerdiknya memancing kemarahan harimau untuk berkelahi dengan cara berlari ke
sawah. Saat harimau mengejar babi hutan itulah, harimau terjerat. Dua hal yang membuat babi hutan
hebat dalam cerita ini, yaitu (1) dia membuat harimau tak berdaya, dan (2) dia membuat kesan pada
petani bahwa harimaulah tersangka perusak padi. Kedua tokoh binatang yang dituturkan dengan
teknik authorial narrative ini adalah binatang biasa, profan, bukan sakral, bukan siluman. Dalam
cerita lain, tokoh ular yang terbunuh (cerita Pan Pagut), binatang buruan (Men Lunak), dan monyet
yang mencuri makanan ke rumah manusia (dalam I Tumpit) semua tokoh profan, namun karena
interaksinya dengan manusia tidak bisa digolongkan sebagai fabel.
Jika dibandingkan, cerita rakyat Bali Aga lebih dominan menampilkan tokoh binatang profan
dibandingkan binatang sakral. Meski demikian, karena mereka umumnya dilukiskan dalam relasi dan
interaksinya dengan manusia, cerita Bali Aga dengan tokoh binatang profan tidak bisa digolongkan ke
dalam fabel. Begitu juga dengan tokoh binatang sakral, tidak bisa digolongan sebagai mite, karena
kehadiran tokoh binatang di sini adalah siluman, bukan binatang yang sesungguhnya.

Kedudukan Tokoh Binatang dalam Cerita Rakyat Ainu Jepang
Dalam cerita rakyat Ainu Jepang banyak cerita yang menampilkan tokoh binatang. Berbeda
dengan cerita rakyat Bali Aga, kehadiran tokoh binatang dalam cerita rakyat Ainu Jepang lebih
dominan yang sakral daripada yang profan.
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Tokoh hewan menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dalam cerita rakyat Ainu. Hewan
yang sangat sering menyertai kisah-kisah Ainu salah satunya seperti beruang, burung furi, dan rubah
(fox). Beruang menurut kepercayaan masyarakat Ainu adalah dewa yang kedudukannya tinggi yang
datang ke dunia dalam wujudnya sebagai binatang. Jika masyarakat Ainu menangkap beruang maka
harus dibuatkan upacara yang disebut iomante, ritual pengiriman arwah beruang untuk kembali ke
alam Dewa (Strong, 2011:69). Unik sekali cerita ini dan juga ritualnya, karena beruang yang dianggap
dewa (kamui) jutsru harus ditangkap, dibunuh, dengan dalih mengantarkan roh mereka ke alam dewa.
Sebuah film dokumenter antropologis mendokumentasikan ritual iomante bisa disimak di Youtube
dan foto-foto ritual iomante dari tahun 1956 baru saja dirilis oleh koran The Asahi Shimbun
(Watanabe, 2017). Ritual ini masih dilaksanakan samai 1970-an dan secara jarang tahun 1985, namun
belakangan digelar sebagai peragaan untuk edukasi generasi muda mengenai ritual Ainu. Meski
iomante tidak terlaksana lagi, cerita tentang beruang tetap menjadi bagian dari tradisi lisan Ainu
dewasa ini.
Salah satu cerita yang menampilkan tokoh binatang beruang sakral dalam cerita rakyat Ainu
adalah Hima na Ko Nabe (Panci Kecil yang Memiliki Waktu Luang) dan Hirotta Kodomo (Anak
yang Dipungut). Meski sama-sama menampilkan beruang, kedua beruang di kedua cerita, berbeda
keberadaannya: yang sejati dan yang siluman menjadi bayi manusia. Pada cerita Hima na Ko Nabe
dikisahkan tokoh aku adalah dewa beruang yang sengaja turun ke bumi, dikisahkan first person
narrative, dengan sudut pandang orang pertama.
わたしは、ゆべっ川の上流の、いちばん高い山を守るために、天の国から降ろされ
た位の高い熊の神でありました。
…「えらい神さま、位の高い神さま、アイヌの村にようこそお客としてきてくださ
いました。ほんとうにありがとうございます。どうぞごゆっくりご滞在ください」
と言いながら、ていねいにオンカミ（礼拝）を重ねて、家へはいっていきました。
Terjemahan:
Aku adalah Dewa beruang dengan kedudukan yang tinggi, aku turun dari negeri surga untuk
menjaga gunung yang paling tinggi di hulu sungai Yubekkawa.
... "Dewa yang hebat, berkedudukan tinggi, selamat datang sebagai tamu di desa kami.
Terima kasih banyak. Silakan beristirahat dahulu di rumah kami", sambil berkata demikian,
ia memberikan penghormatan kemudian masuk ke dalam rumah.
Cerita Hima na Ko Nabe dimulai dari tokoh aku, dewa beruang datang ke bumi dan sengaja
memilih rumah manusia untuk dikunjungi. Kunjungan ini dengan sadar dewa beruang tahu bahwa
dirinya akan dibunuh dan dibuatkan upacara iomante, agar arwahnya dapat kembali lagi ke alam
dewa. Dewa beruang yang datang berulangkali ke rumah manusia merelakan dirinya untuk dikirim
kembali ke alam dewa. Dewa beruang memilih mendatangi penduduk Ainu yang pandai membuat
inau (tongkat persembahan) dan tentunya pandai berburu.
Dalam cerita terlihat masyarakat Ainu begitu menghormati beruang dengan melakukan upacara
yang melibatkan banyak orang sebagai wujud syukurnya kepada dewa beruang yang mau berkunjung
ke negeri manusia dari alam dewa. Dewa beruang yang selalu dihormati masyarakat ainu dapat juga
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berbuat salah seperti dalam cerita Hirotta Kodomo (Anak yang Dipungut). Karena dewa beruang
ingin hidup di tengah-tengah manusia, maka ia memutuskan berubah menjadi bayi.
子どもを寝せてあったシンタはからになっていて、一頭の熊が、火棚の上から干し
魚などを降ろして、ばりっ、ばりっと食っているのです。それを見たわたしは、あ
っと声を出してしりもちをつきそうになったのをやっとがまんして、そっと後ずさ
りするように、畑仕事をしていた場所へもどりました (ひろった子ども)。
Terjemahan:
Tempat tidur bayi kosong, dan seekor beruang terlihat menurunkan ikan kering dari atas
perapian kemudian memakannya. Saya yang melihat hal tersebut hanya terdiam kemudian
kembali ke ladang.
Pada cerita Hirotta Kodomo dikisahkan ada dua orang gadis yang mendengar tangisan bayi.
Sang adik bersikeras membawa bayi itu pulang walau sang kakak telah berulang kali melarangnya.
Sampai suatu ketika mereka berdua meninggalkan sejenak bayi yang sedang tidur untuk ke ladang.
Sang adik yang cemas segera pulang untuk melihat bayi itu namun apa yang dilihat ternyata bayi yang
selama ini diasuhnya telah berubah menjadi seekor beruang yang dengan lahapnya memakan ikan
yang dikeringkan.
Sang kakak menenggelamkan bayi yang dianggap beruang jadi-jadian itu ke dalam air panas
dan akhirnya beruang itu mati. Pada akhir cerita dewa beruang muncul dalam mimpi kedua gadis, ia
meminta maaf atas tindakannya dan memohon agar dibuatkan upacara mengirim roh agar dia dapat
kembali ke negeri dewa dan ia pun berjanji akan selalu menjaga dan akan sering datang ke dunia
manusia untuk berkunjung dalam wujud beruang. Walaupun sosok beruang berbeda, yaitu yang sejati
dan yang siluman, keduanya sama-sama sakral, sosok yang dihormati lewat upacara iomante.
Unsur siluman menjadi alat narasi menarik dalam cerita rakyat Ainu. Kalau dalam cerita
sebelumnya beruang yang menyamar (siluman) menjadi bayi, dalam cerita Monoshiri Roujin (Orang
Tua yang Serba Tahu) dikisahkan siluman katak (kappa) berubah menjadi beruang. Monoshiri Roujin
menceritakan dua orang istri yang sedang ditinggalkan suaminya pergi berburu selama berhari-hari.
Mereka berdua ditinggalkan dengan anak beruang yang dipeliharanya di kandang.
あの化け物は、からだは河童なのに、声だけはまだ熊の声を出して鳴いていました
。
Terjemahan:
Siluman itu badannya sudah berubah menjadi kappa, hanya suaranya masih suara jeritan
beruang.
Siluman kappa itu sengaja berubah menjadi beruang agar dapat hidup dekat manusia dan lebih
mudah untuk memangsa manusia. Pada akhir cerita kedua wanita tersebut meminta bantuan kepada
kakek dan nenek yang tinggal di hulu sungai untuk mengatasi siluman kappa tersebut. Cara
mengalahkan siluman tersebut adalah dengan mengikatkan gelang pelindung diri yang dimiliki
masing-masing wanita itu ke kandang beruang. Siluman kappa itu pun akhirnya mati.
Cerita rakyat Ainu juga ada yang menampilkan binatang yang kedudukannya campuran antara
yang sakral dan profan, yaitu sosok anjing. Pada cerita rakyat Iedeshita Inu (Anjing yang
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Meninggalkan Rumah) terdapat 1 tokoh anak anjing yang bersifat sakral, dan 3 anjing berbadan besar
yang bersifat profan. Ketiga anjing ini mencari cara agar tuannya sayang kepada mereka dan
mengusir anjing kecil tersebut yang sebenarnya adalah anak dewa beruang.
からだが大きく太り過ぎて、遠く走れない犬たちは、はあはあ息を切らせて走って
きて、いきなりわたしの首筋の辺りをくわえると、ぼーんと投げ飛ばすのです。か
らだの小さいわたしは、あっというまに四、五間（やく八メートルほど）も飛ばさ
れて、大地にたたきつけられます。…そればかりか、家でえさを食うときも、わた
しのえさは横取りされて、ろくに食べものを口にすることもできなくなりました。
Terjemahan:
Anjing-anjing yang tubuhnya besar dan berat badannya berlebih, berlari dan kehabisan
nafas, tiba-tiba mencekik leher dan melemparku. Aku yang bertubuh kecil, dalam sekejap
terhempas kira-kira sejauh delapan meter, dan jatuh menghantam tanah... Tidak hanya itu,
bahkan ketika aku makan, makananku direbut, hampir tidak ada makanan yang masuk ke
mulutku.
Tokoh aku dalam cerita Iedeshita Inu ini adalah seekor anjing yang diakhir cerita baru
diketahui bahwa ia adalah anak dari dewa beruang. Sebelum mengetahui hal itu tokoh aku hanya bisa
menunjukkan kesetiaan pada tuannya yang telah memeliharanya dengan membantu tuannya memburu
kijang. Ia pun semakin disayang tuannya sampai suatu ketika datang 3 ekor anjing berbadan besar ke
rumah itu dan tuannya pun memelihara mereka. Dari cerita tersebut jelas tampak tokoh binatang
beruang muncul dalam beberapa cerita, baik dalam wujud sejati sebagai kamui, maupun lewat
siluman karena berbagai alasan, seperti agar dapat hidup berdampingan dengan manusia.
Cerita yang khusus menampilan tokoh binatang yang profan hampir tidak ada dalam koleksi
yang dibahas. Dalam cerita tiga anjing besar dan satu anjing kecil di atas, binatang sakral hadir dalam
satu cerita dengan binatang profan. Data ini menunjukkan bahwa cerita Ainu lebih banyak memiliki
cerita rakyat dengan tokoh binatang yang sakral daripada yanng profan. Hal ini menunjukkan bahwa
cerita rakyat memiliki fungsi untuk meneruskan sistem kepercayaan kepada dewa, daripada sekadar
sebagai hiburan. Tokoh binatang yang sakral sering hadir dalam sosok beruang, binatang yang
memang identik dengan sistem kepercayaan masyarakat Ainu seperti tampak dalam ritual utama
mereka iomante
.

D. SIMPULAN
Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, cerita rakyat Bali Aga
kebanyakan menampilkan tokoh binatang profan, yaitu binatang dengan perangai dan perilaku seperti
binatang biasanya. Terbatas sekali tokoh binatang yang bersifat sakral atau yang mempunyai kekuatan
gaib. Lewat tokoh binatang profan dan sakral itu, cerita tetap bisa menyampaikan pesan moral,
didaktis, dan pesan yang berkaitan dengan ajaran agama seperti hukum karma dan anti-keserakahan.
Ajaran ini bersifat universal, artinya bisa dijumpai dalam berbagai cerita. Kenyataan literer banyaknya
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tokoh binatang profan dalam cerita rakyat Bali Aga memungkinkan untuk menetukan bahwa fungsi
cerita rakyat Bali Aga lebih banyak untuk pendidikan moral dan pelipur lara.
Kedua, cerita rakyat Ainu Jepang menampilkan tokoh binatang yang sakral, yaitu umumnya
beruang atau silumannnya dalam bentuk binatang lain atau bayi manusia. Cerita rakyat tentang
beruang atau silumannya selalu berkaitan dengan ritual iomante. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi
sosial cerita rakyat bagi masyarakat Ainu yang pertama-tama adalah untuk mengabadikan sistem
kepercayaan lewat ritual utama masyarakat Ainu. Unsur hiburannya tampak seperti nomor dua. Cerita
rakyat Ainu menjadi semacam pengetahuan tentang sistem kepercayaan ritual iomante yang disajikan
dengan narasi.
Walaupun tokoh-tokoh binatang yang banyak muncul dalam cerita rakyat Bali Aga dan Ainu
Jepang berbeda dalam kedudukanya sebagai sosok sakral dan profan, cerita rakyat kedua etnik
tidaklah tepat dikategorikan sebagai fabel tidak juga sebagai mite. Alasannya adalah karena tokoh
binatang dalam cerita rakyat kedua etnik senantiasa hadir dalam interaksinya dengan manusia.
Memasukkan cerita dengan tokoh binatang sakral seperti kamui ke dalam mite juga tidak tepat karena
mereka bukan sepenuhnya cerita tentang dewa-dewa. Mengingat cerita dengan tokoh binatang profan
dan sakral ini merupakan perpaduan antara mite dan fabel, maka saatnya diciptakan istilah baru untuk
jenis cerita ini, yaitu mitabel.
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ABSTRAK
Kertas kerja ini adalah bagian dari laporan penelitian untuk menyelesaikan program Penelitian Produk
Terapan tahun ke-2 Dirjen Risbang Kemenrisek Dikti. Secara umum, tujuan ditulisnya kertas kerja ini adalah
untuk memaparkan tentang konsep penjagaan diri orang Madura melalui kacamata cerita rakyatnya. Sumber
data kertas kerja ini adalah 17 legenda yang dikumpulkan penulis dari informan-informan yang berasal dari 4
Kabupaten di Madura. Data diperoleh dengan menggunakan metode cakap. Metode analisis data yang
digunakan adalah metode Analisis data Interaktif yang diusulkan oleh Miles dan Huberman. Dari analisis data,
diketahui bahwa ke-17 legenda mengandung tujuh konsep “penjagaan diri.” Adapun konsep penjagaan diri
tersebut adalah: 1) penjagaan hidup, 2) penjagaan kehormatan, 3) penjagaan batin, 4) penjagaan agama, 5)
penjagaan kepercayaan yang di emban 6) penjagaan air, serta 7) penjagaan teritorial. Beberapa legenda
ditemukan mengandung lebih dari satu konsep penjagaan.
Kata-kata kunci: konsep, penjagaan, hidup, legenda, masyarakat Madura

A. PENDAHULUAN
Danandjaja (1986:2) mengemukakan bahwa cerita rakyat adalah hasil dari kebudayaan suatu
bangsa yang bersifat kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun. Hasil ini dapat berupa apa
saja, dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan sederhana maupun lisan dengan dilengkapi
contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu pengingat (mnemonic device). Dengan kata lain,
cerita rakyat merupakan manifestasi dari budaya serta dokumentasi dari kecerdasan berpikir
masyarakatnya. Cerita rakyat tidak akan bertahan, jika masyarakatnya tidak memiliki kecerdasan
berbudaya. Ia juga tidak akan abadi hingga jaman sekarang, jika pembuatnya tidak memiliki
kecerdasan untuk menemukan cara yang paling tepat mewariskannya pada generasi selanjutnya.
Dalam konteks lokalitas Madura, cerita rakyat Madura mempunyai kegunaan dalam kehidupan
bersama suatu kolektif, misalnya sebagai alat pendidikan, penglipur lara, protes sosial, dan proyeksi
keinginan terpendam. Para pendahulu masyarakat Madura di manapun selalu menanamkan nilai-nilai
dan konsepsi-konsepsi yang kemudian diyakini sebagai blue-print yang menjadi penuntun dalam
perjalanan hidupnya. Nilai dan konsepsi itu menjadi pedoman dalam tingkah laku masyarakat
Madura.
Dalam cerita rakyat inilah khayalan orang Madura memperoleh kebebasan yang mutlak, karena
di situ ditemukan hal-hal yang tidak masuk akal, yang tidak mungkin ditemui dalam kehidupan
sehari-hari. Beberapa contoh yang tidak masuk akal ini adalah cerita tentang bidadari yang turun dari
langit yang selendangnya dicuri oleh seorang perjaka (dalam legenda Aryo Menak); atau perang
tanding dua pendekar yang dilakukan di udara (dalam legenda Jokotole dan Dampo Awang). Untuk
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memahami kebudayaan masyarakat Madura, fenomena tersebut tidak kemudian bisa dinilai apakah
cerita yang disampaikan nyata atau tidak, tetapi harus dilihat bagaimana cerita rakyat itu itu bekerja
dalam masyarakat Madura.
Masyarakat Madura tidak mempermasalahkan apakah suatu cerita itu nyata atau tidak. Ia
semata-mata dijadikan sarana komunikasi, pengembangan pengetahuan, dan pembentukan perilaku.
Oleh karena itu, penggambaran nilai, semangat, prinsip-prinsip melalui sesuatu yang abstrak seperti
benda-benda atau makhluk-makhluk di sekitar mereka sebagai metaphor adalah merupakan sebuah
seni retorika supaya sebuah pesan dapat dipahami dan diterima. Penggambaran tentang perilaku dan
sifat-sifat, seperti kejujuran, kesetiakawanan, cerdas, cantik, anggun, yang disamakan dengan
fenomena alam sehari-hari di sekitar mereka merupakan cara yang cerdas dari masyarakat Madura
untuk mewariskan nilai-nilai budaya mereka yang tinggi.
Pewarisan nilai dan konsepsi masyarakat Madura melalui cerita yang sudah sedemikian mapan
telah menjadi budaya turun-temurun. Cerita-cerita ini tidak saja merefleksikan nilai-nilai sosial
budaya masyarakat dahulu, tetapi juga mengantarkan nilai-nilai itu kepada masyarakat sekarang. Hal
itu disebabkan cerita pada satu generasi diwariskan dari cerita masyarakat sebelumnya (Nurgiantoro,
2005: 117).
Dalam konteks lokalitas Madura, cerita rakyat Madura mempunyai kegunaan dalam kehidupan
bersama suatu kolektif, misalnya sebagai alat pendidikan, penglipur lara, protes sosial, dan proyeksi
keinginan terpendam. Para pendahulu masyarakat Madura di manapun selalu menanamkan nilai-nilai
dan konsepsi-konsepsi yang kemudian diyakini sebagai blue-print yang menjadi penuntun dalam
perjalanan hidupnya. Nilai dan konsepsi itu menjadi pedoman dalam tingkah laku.
Kertas kerja ini mencoba memaparkan hal-hal yang belum pernah diekspos sebelumnya tentang
jati diri Madura melalui kacamata yang berbeda yaitu kacamata cerita rakyatnya. Cerita rakyat
Madura memang mengandung banyak distorsi. Namun kita tidak boleh melupakan bahwa cerita
rakyat Madura adalah cermin dari masyarakat Madura sendiri. Apa yang telah diceritakan dan tetap
diceritakan oleh Masyarakat Madura, maka itulah yang diinginkan oleh orang Madura. Maka sangat
tepat jika ada ujar-ujar yang mengatakan “jika ingin melihat jati diri masyarakat madura, maka
lihatlah legendanya,” Karena cerita rakyat Madura, selalu bertahan dalam benak setiap orang Madura.
Beberapa kajian tentang legenda Madura seperti yang dilakukan oleh, Bustami (2003), Kosim
(2007), dan Ahmadi (2011), banyak menitik beratkan pada satu legenda dengan pendekatan analisis
sastra, baik itu aspek intrinsik, ekstrinsik maupun kritiknya. Penulis sendiri (lihat Azhar, 2016a dan
2016b) pernah melakukan kajian tentang legenda Madura namun titik pijaknya hanya kepada
pencarian legenskap masyarakat Bangkalan dan Madura Madura Barat. Kajian yang melakukan
penyelidikan secara mendalam untuk menggali lebih jauh tentang prinsip-prinsip atau konsep-konsep
hidup dilihat dari beberapa legenda orang Madura (jumlahnya lebih dari satu), seperti yang dilakukan
penulis dalam kertas kerja ini, masih belum ada. Atas pertimbangan inilah, kertas kerja ini ditulis.
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B. LANDASAN TEORI DAN METODE
Sumber data kertas kerja ini adalah cerita rakyat yang dikumpulkan penulis dari informaninforman yang berasal dari 4 Kabupaten di Madura. Pada tahap penyediaan data, data diperoleh
dengan menggunakan metode cakap (Sudaryanto,1990) dengan teknik dasar yaitu teknik stimulasi
dan teknik lanjutan yaitu teknik rekam. Sebelum memasuki proses analisis data, dilakukan proses
yang disebut dengan tabulasi data. Setelah tabulasi data selesai, metode proses selanjutnya adalah
analisis data dengan menggunakan metode Analisis Data Interaktif yang diusulkan oleh Miles dan
Huberman (1994). Tahap terakhir adalah tahap penyajian hasil analisis data. Pada tahap ini, metode
yang digunakan untuk menyajikan hasil analisis data adalah metode informal (Sudaryanto,1990)
naratif. Dalam metode ini, seluruh data disajikan dalam bentuk naratif dengan menggunakan bahasa
sehari-hari dan bukan lambang-lambang yang bersifat khusus.

C. PEMBAHASAN
Disebabkan karena adanya keterbatasan waktu dalam melaksanakan kajian ini, maka sumber
data yang digunakan untuk menemukan data tulisan ini adalah 17 judul legenda yang diambil dari
beberapa daerah yang tersebar di Madura. Adapun daftar judul legenda dapat dilihat pada tabel
berikut.
Tabel 1. Daftar Legenda
NO

JUDUL LEGENDA

KONSEP PENJAGAAN YANG
NAMPAK

1
2
3

Asal usul Dusun Banyuajuh dan Kampung

penjagaan air

Beruk Lajing
Asal Usul Dusun Krammian

penjagaan air

Pemuda Jokotole dan Asal Usul Desa Socah, penjagaan kehormatan, penjagaan tubuh
Banyuacellep, Tellang dan Jambuh
Mortéka dâri Madhurâ: Cerita Rakyat Gunung penjagaan kehormatan

4

Geger dan Asal Usul Kata Madura

Asal Usul Desa Bancaran dan Ujung Piring

Penjagaan hidup

6

Asal usul Bangkalan

penjagaan hidup, penjagaan spiritual

7

Sakera

penjagaan hidup

Asal usul Desa Pulau Mandangin dan

penjagaan hidup

5

8
9
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Legenda Batu Cenning Di Pandabah Dan penjagaan teritorial
10

11

12

Jaddih

Asal Usul Desa Totosan, Kolpong,

penjagaan teritorial

Tamidung,Tang-Batang dan Sa-Assa
Asal Usul Pasarean Aeng Mata Ebhu dan Desa penjagaan spiritual
Buduran
Asal usul Mengapa Warga Trogan Tidak

13

penjagaan spiritual

Makan Mondung dan Warga Berbelluk
Menjadi Pengrajin Lencak

14
15

Asal usul Desa Paterongan
Asal

usul

Batu

Cenning

penjagaan hidup, penjagaan spiritual
dan

Desa

penjagaan kepercayaan

Semma’an

16

Asal usul Desa Lembung Gunung

penjagaan kepercayaan

17

Arya dâri Songennep

penjagaan kepercayaan

Ke-17 legenda di atas diambil sebagai sumber data dari kertas kerja ini karena dianggap dapat
merepresentasikan legenda rakyat yang ada di pulau Madura serta konsep-konsep penjagaan diri
orang Madura. Legenda tersebut didapat melalui interview terhadap masyarakat tempat legenda
diceritakan.
Setelah dilakukan pengamatan secara cermat terhadap data, dijumpai fakta bahwa dalam narasi
legenda yang ada di masyarakat Madura, terkandung informasi-informasi yang berhubungan dengan
konsep-konsep penjagaan diri orang Madura. Adapun konsep-konsep penjagaan diri dapat dijabarkan
sebagai berikut.

Penjagaan Hidup
Alam Madura yang kurang subur menyebabkan masyarakat Madura memiliki karakter yang
menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Tidak hanya itu, sejarah Madura yang sangat dekat
dengan kata “penjajahan,” seperti ratusan tahun berada dalam kekuasaan kerajaan-kerajaan Jawa
(Singosari, Majapahit, dan Mataram) serta Belanda dan Jepang, juga menyebabkan karakter hidup
mereka semakin tertempa. Orang Madura yang mampu bertahan akan mengembangkan keluarganya
untuk menjadi masyarakat yang lebih besar, sedangkan mereka yang sudah tidak tahan dengan
kondisi berat ini berusaha mencari pengalaman di luar pulau, dan bergerak menjelajah ke seluruh
wilayah Nusantara. Dikemudian hari, pilihan yang kedua ini semakin banyak dianut oleh orang
Madura.
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Mereka yang bertahan di pulau Madura ataupun mereka yang bergerak ke luar pulau Madura,
keduanya telah cukup lama dilatih oleh kondisi yang berat tersebut. Inilah yang kemudian hari
menjadi cikal bakal adanya pandangan bahwa masyarakat Madura harus memiliki bekal yang handal
dalam setiap aktifitasnya. Bekal yang digunakan untuk menjaga hidup mereka.
Secara umum, bekal yang dimaksud ini mencakup dua hal. Pertama adalah bekal yang berupa
senjata secara harfiyah yakni senjata seperti pada umumnya (clurit, pisau dan sejenisnya). Kedua
adalah bekal yang mereka sebut sebagai "sekep odik" yakni senjata hidup berupa ilmu kanuragan.
Beberapa tokoh dalam Legenda yang ada di Madura Barat memiliki senjata sakti yang
berfungsi sebagai perlindungan hidup ataupun senjata untuk berperang. Senjata-senjata tersebut
memiliki nama dan kemampuan yang berbeda-beda. Adapun nama senjata yang sangat terkenal dalam
legenda Madura Barat adalah:Tombak Kyai Aluqura dan Kyai Nenggala dalam kisah “Mortéka dâri
Madhurâ: Cerita Rakyat Gunung Geger dan Asal Muasal Kata Madura,” tombak yang di dapat Raden
Segara setelah membanting dua naga yang muncul di laut, Cemeti Sakti dalam kisah “Asal Usul Desa
Bancaran dan Ujung Piring,” sebuah senjata yang diberikan Adipoday, pamannya, kepada Jokotole,
clurit dalam kisah ”Sakera,” dan Kodhi Crancang dalam kisah “Asal Usul Bangkalan” yang di dapat
Ke’ Lesap setelah bertapa di gunung Geger. Senjata-senjata tersebut memiliki kelebihan dibandingkan
dengan senjata-senjata lain karena proses memilikinya terjadi secara gaib seperti bertapa atau melalui
interaksi dengan benda-benda gaib. Senjata-senjata itu secara umum digunakan oleh para tokoh untuk
memproteksi hidup mereka dari kebinasaan, dari serangan orang-orang yang tidak suka pada mereka,
sekaligus sebagai penumbuh rasa percaya diri.
Selain senjata, untuk menjadi seorang legenda, karakter-karakter dalam kisah juga
menunjukkan bekal yang lain yang harus dimiliki. Bekal yang lain ini yang disebut sebagai bekal ilmu
kanuragan (sekp odi’). Bekal ini dapat dilihat dalam kisah “Asal usul Desa Pulau Mandangin dan
Tragedi Bangsacara-Ragapadmi,” yang mana Bangsacara digambarkan sebagai sesosok yang terlatih
dalam hal bela diri dan mampu menaklukkan dua orang penyerang dengan kanuragannya, serta dalam
kisah “Asal usul Desa Paterongan” yang menceritakan tentang Kyai Sarembang yang mengajarkan
pencak silat pada dua ekor hewan buas yaitu harimau dan ular sanca.

Penjagaan Kehormatan
Cerita-cerita rakyat Madura juga menampilkan masalah sosial di dalamnya. Ini bisa saja terjadi
karena memang legenda adalah refleksi dari realita, tepatnya realita sosial. Meskipun di dalamnya
terjadi distorsi yang disebabkan oleh adanya pelibatan style bahasa yang kadang bersifat metaforik
dan hiperbolik, namun masalah-masalah sosial yang ditampilkan dalam cerita-cerita rakyat tersebut
terlihat nyata, karena dalam realita, masalah-masalah itu sangat sering di jumpai.
Dari kumpulan cerita rakyat yang ada di Madura, terdapat dua cerita rakyat yang berhubungan
dengan kehormatan serta reaksi lingkungan terhadap gangguan akan kehormatan tersebut. Keduanya
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menceritakan tentang kehamilan tanpa nikah dan reaksi keluarga pada masalah tersebut. Dua legenda
ini adalah legenda “Mortéka dâri Madhurâ: Cerita Rakyat Gunung Geger dan Asal Muasal Kata
Madura” serta “Pemuda Jokotole dan Asal Usul Desa Socah, Banyuacellep, Tellang dan Jambuh.”
Dari dua cerita tersebut dapat disippulkan bahwa penjagaan kehormatan, sangatlah dijunjung tinggi
oleh masyarakat sehingga tidak ada toleransi terhadap pelanggaran akan hal ini. Siapapun yang
melanggar, (meskipun kadang penilaian benar atau salah itu adalah relatif) harus menanggung
konsekuensi yang berat.
Dikisahkan dalam dua legenda tersebut, terdapat dua sosok perempuan puteri raja yang
bernama Bendoro Gung dan Potre Koneng yang diketahui hamil secara ajaib tanpa nikah dan tanpa
suami. Meskipun keduanya telah dibuktikan tidak melakukan tindakan berhubungan badan di luar
nikah, namun karena dianggap melanggar tata aturan yang berlaku, keduanaya tetap mendapat
hukuman yang berat. Meskipun kedua orang tua mereka sangat sayang pada mereka, namun orang tua
mereka lebih memilih menempatkan kehormatan keluarga mereka di atas perasaan sayang mereka.
Bendoro Gung diperintahkan dibunuh, sedangkan Potre Koneng diasingkan dari keluarga. Hasil dari
hukuman itu berbeda. Bendoro Gung berhasil selamat dari perintah hukuman mati itu dengan cara
yang gaib, dan akhirnya berlayar bersama seseorang yang seharusnya menghukum mati dirinya,
sedangkan Potre Koneng harus merelakan kedua anak yang dikandungnya secara gaib terpisah
darinya selama belasan tahun lamanya.

Penjagaan Batin
Konsep penjagaan batin adalah konsep yang jamak dijumpai di cerita-cerita rakyat Madura. Di
dalamnya seringkali diceritakan bahwa tokoh yang menjadi pusat jalannya cerita, mereka melakukan
proses panjang secara spiritual seperti bertapa atau bertirakat sebelum mereka melakukan hal-hal yang
besar dan menjadi terkenal dikemudian hari. Adapun tokoh-tokoh yang mengalami fase pertapaan
atau tirakat ini adalah: Bendoro Gung dalam Kisah ‘Mortéka dâri Madhurâ: Cerita Rakyat Gunung
Geger dan Asal Muasal Kata Madura,” yang bertapa untuk menemukan cara agar selamat dari kejaran
tentara Giling Wesi, Potre Koneng, Adipoday dan Adirasa dalam Kisah “Pemuda Jokotole dan Asal
Usul Desa Socah, Banyuacellep, Tellang dan Jambuh,” yang bertapa untuk meningkatkan kualitas
batin, Ambami dalam Kisah “Asal Usul Pasarean Aeng Mata Ebhu dan Desa Buduran,” yang bertapa
untuk memastikan agar turunannya menjadi penguasa Madura, Ke’ Lesap dalam Kisah “Asal Usul
Bangkalan,” yang bertapa agar diberikan kekuatan mental, Kyai Sulaiman dalam Kisah “Asal Usul
Mengapa Warga Trogan Tidak Makan Mondung dan Warga Berbelluk Menjadi Pengrajin Lencak,”
yang bertirakat untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, Kyai Abdurrahman dalam kisah “Asal
usul Desa Paterongan” yang bertapa untuk semakin mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, serta
dan Bhuju’ Buddih dalam Kisah “Asal Usul Desa Bapelle” yang bertirakat untuk keselamatan
hidupnya.
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Tokoh-tokoh yang disebutkan di atas disebutkan sebagai tokoh-tokoh yang sangat menggemari
hal-hal yang berhubungan dengan penguatan daya batin. Mereka senang bertirakat, bertapa,
beribadah, atau penyucian hati lainnya dalam waktu yang lama, bahkan hingga bertahun-tahun.
Beberapa diantaranya bahkan meninggalkan makan dan minum semata-mata untuk kekuatan hati dan
spiritual mereka.

Penjagaan Agama
Selain konsep penjagaan batin, konsep penjagaan agama juga banyak dijumpai dicerita-cerita
rakyat Madura utamanya cerita rakyat yang berasal dari Sumenep dan Sampang. Banyak dijumpainya
hal ini disebabkan karena secara umum, orang Madura merupakan penganut agama Islam yang taat.
Dalam masalah agama mereka lebih monolit dibandingkan dengan orang Jawa.
Citra orang Madura sebagai “masyarakat islami” sangat kuat. Hampir setiap rumah orang
madura memiliki bangunan langgar atau surau sebagai tempat keluarga melakukan ibadah sholat.
Lokasinya selalu berada di ujung timur halaman bagian barat sebagai simbolisasi lokasi Ka’bah yang
merupakan kiblat orang Islam ketika melaksanakan ibadah sholat (Wiyata, 2002:44).
Beberapa kisah yang menunjukkan bagaimana orang Madura menunaikan pemikiran mereka
tentang kewajiban menuntut ilmu dapat dijumpai pada Legenda Masjid “Arosbaya,” yang mana orang
Arosbaya digambarkan senang menuntut ilmu agama di langgar, atau “Legenda Kera Diajar Ngaji”
yang menggambarkan seorang raja yang senang anaknya pandai agama dan mengirimkannya pada
sebuah pondok pesantren, serta “Asal usul Desa Tragih dan Torjunan,” yang menggambarkan bahwa
masa kecil seorang bangsawan identik dengan pendidikan agama karena ia harus bersedia dikirim ke
luar kota (dikisahkan di sini ke Ampel) untuk belajar ilmu agama.
Tidak hanya rakyat jelata yang memiliki anggapan bahwa ilmu agama itu penting. Kaum
bangsawan Madurapun juga memiliki pemikiran yang sama. Karena ilmu ini dianggap benar-benar
penting di atas segalanya, dalam sebuah kisah disebutkan, kerapun juga diajari ngaji.

Penjagaan Kepercayaan yang di Emban
Selain dianggap relijius, orang Madura juga seringkali dianggap sebagai orang yang taat pada
perintah, utamanya perintah Kyai atau Rajanya. Dalam anggapan orang Madura kepatuhan merupakan
elemen dasar di dalam struktur kehidupan sosial mereka. Mereka percaya bahwa dengan bersikap
patuh pada tohoh yang disebutkan diatas, hal ini diyakini dapat menghindarkan diri dari konflik.
Pertentangan

yang terjadi di masyarakat dapat dihindari berkat adanya sikap

mengalah dan

patuh pada aturan maupun pada seseorang yang dianggap harus dipatuhi.
Terdapat dua kisah tentang bagaimana patuhnya orang Madura pada perintah dari pimpinannya.
Kisah tersebut adalah “Asal usul Batu Cenning dan Desa Semma’an” serta “Arya dâri Songennep.”
“Asal usul Batu Cenning dan Desa Semma’an” berisi tentang ketaatan seorang santri kepada kyainya
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sehingga ia mendapatkan banyak pengalaman ajaib yang membuatnya terhindar dari masalah, seperti
ketika ia kehilangan neng-cenneng (bel jaman dahulu) yang entah mengapa dapat tergantikan oleh
suara batu yang didudukinya, serta kemampuannya yang secara ajaib dapat mengajar teman-teman
satu pondoknya. Adapun kisah “Arya dâri Songennep,” cerita rakyat ini mengisahkan kepatuhan
Arya Wiraraja untuk berangkat menjadi penguasa di Madua meskipun ia tahu bahwa itu adalah cara
lain dari rajanya untuk membuang dirinya yang seringkali berseberangan pikiran dengannya. Dari
kepatuhannya inilah Arya Wiraraja akhirnya menjadi raja di kemudian hari di daerah Lumajang.

Penjagaan Air
Masalah tentang kekurangan air di Madura, disadari atau tidak, sebenarnya telah terjadi sejak
dahulu kala. Bahkan sejak masa pengenalan kata “Madura,” masalah air juga telah ada. Dalam cerita
rakyat yang beredar dan diketahui banyak orang, disebutkan bahwa kata “Madura” muncul dari mulut
orang Jawa yang bernama Bendoro Gung yang menjumpai bahwa Madura adalah tanah yang tidak
sesungguhnya (Lemah Doro) karena dipenuhi dengan air. Ketika siang hari, tanah ini berubah menjadi
berair, ketika malam hari berubah menjadi daratan. Ini menunjukkan betapa dekatnya Madura dengan
sebuah entitas yang bernama “air.” Ada dua hal yang menghubungkan orang Madura dengan air
dalam legenda-legenda mereka. Pertama adalah penghargaan terhadap air dan yang kedua adalah
sikap hidup orang Madura terhadap air.
Adapun tiga hal yang merupakan sikap hidup orang Madura terkait air adalah: pertama sikap
orang Madura untuk memberikan penghargaan kepada air seperti dijumpai dalam kisah “Asal usul
Dusun Banyuajuh dan Kampung Beruk Lajing” yang mengisahkan tentang raja Bangkalan yang
bangga pada masyarakat di sekitar sumber air yang rajin menjaga sumber air tersebut sehingga
kualitasnya tetap terjaga, sehingga menganugerahkan sebuah nama desa yang sangat baik pada desa
yang mereka tempati. Kedua adalah sikap orang Madura untuk mengelola air seperti dijumpai dalam
kisah “asal usul dusun Kramian” yang menceritakan tentang pola pembagian sumber air yang dibagi
menjadi beberapa petak. Petakan pertama sebelah utara khusus dipergunakan untuk kaum perempuan,
dan petakan kedua sebelah selatan untuk kaum laki-laki. Pada petakan sebelah selatan, petakan itu
kemudia dibagi lagi menjadi 3 petakan. Petakan pertama sebelah utara merupakan tempat yang airnya
khusus digunakan untuk mandi, petakan kedua ditengah merupakan petakan yang konon airnya
dijadikan sebagai obat, sedangkan petakan ketiga (paling selatan) merupakan petakan yang di khusus
digunakan air minum.

Penjagaan Teritorial
Masalah yang berhubungan dengan penjagaan teritorian juga dapat dijumpai dalam ceritacerita rakyat Madura. Beberapa kisah yang menjabarkan tentang penguasaan-penguasaan daerah dan
hal-hal yang berhubungan dengannya dapat ditemui. Secara umum, dapat dilihat bahwa kepemilikan
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teritori dan penghargaan pada teritori sangatlah dijunjung tinggi. Pelanggaran terhadap konsep ini
dapat berujung pada pertikaian yang sengit.
Beberapa cerita rakyat Madura mnjelaskan konsepsi penjagaan territorial ini. Dalam kisah
“Legenda Sang Penjaga Pantai Taralam” diceritakan bahwa pantai ini dikuasai dan dijaga oleh seekor
ulang besar yang merupakan jelmaan dari manusia yang mendapat kutukan karena melanggar
sumpahnya sendiri untuk tidak membuhun manusia. Dalam “Legenda Batu Cenning Di Pandabah Dan
Jaddih” dikisahkan bahwa Buto Ijo terpaksa haraus berjibaku melawan harimau raksasa penunggu gua ketika
ia sedang melaksanakan tugasnya mengantarkan batu mustika ke Sumenep untuk ditempa menjadi senjata.
Sepertinya, harimau itu merasa tergangggu dengan kedatangan Buto Ijo ke daerah kekuasaannya. Adapun
kisah terakhir adalah tentang peperangan antara Jokotole beserta tentara Sumenep dan tentara Bali
disebabkan karena Jokotole menganggap tentara Bali melanggar daerah kekuasaan Sumenep sehingga
menimbulkan peperangan yang panjang.

D. SIMPULAN
Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memaparkan tentang konsep penjagaan
diri orang Madura melalui kacamata cerita rakyatnya. Dari analisis data, diketahui bahwa ke-17
legenda mengandung tujuh konsep “penjagaan” yang belum banyak diketahui masyarakat. Adapun
konsep penjagaan tersebut adalah: 1) penjagaan hidup, 2) penjagaan kehormatan, 3) penjagaan batin,
4) penjagaan agama, 5) penjagaan kepercayaan yang di emban 6) penjagaan air, 7) penjagaan
teritorial.
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LABORATORIUM KEBINEKAAN BAHASA DAN SASTRA SARANA PEMERSATU BANGSA
INDONESIA
Oleh: Dr. Joni Endardi, M.Hum.

ABSTRAK
Laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra dirancang berisi kajian keberagaman bahasa serta sastra untuk
mengakomodasi serta menjembatani keutuhan NKRI. Keberagaman bahasa daerah di Indonesia menurut pemetaan
bahasa (Badan Bahasa, 2016) telah diverifikasi bahwa bahasa daerah di Indonesia yang terpetakan, yaitu 646 bahasa
daerah. Bahasa bahasa daerah di Indonesia di seluruh nusantara yang begitu beragam tersebut bukanlah alat
pemecah NKRI tetapi dibalik keberagaman bahasa dan sastra justru menjadi alat pemersatu bangsa. Sikap dan rasa
solidaritas yang selama ini terbangun dengan semangat gotong royong serta cinta tanah air lambat laut mulai
terkikis dengan munculnya peradaban teknologi yang menggerus fungsi dan peran bahasa, sastra, dan budaya
daerah di Indonesia yang memiliki falsafah kehidupan yang adiluhung. Laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra
salah satu sarana pemersatu bangsa Indonesia ini salah satu jendelanya akan menampilkan bagaimana keberagaman
bahasa daerah di Indonesia, yaitu 646 bahasa dapat dicari relasi kekerabatannya menggunakan teori kekerabatan
bahasa atau linguistik historis komparatif. Gagasan tersebut menyatakan ikhtisar pemahaman kita pada masa
sekarang mengenai hubungan gramatikal yang sistematis dari bahasa-bahasa yang mempunyai pertalian historis
(Fernandez, 1996: 21). Bahasan laboratorium kebinekaan bahasa pemersatu bangsa ini menampilkan contoh yang
membuktikan bahwa sembilan isolek Melayu di Sumatera Selatan dapat disimpulkan serta disederhanakan
menggunakan analisis kekerabatan bahasa menjadi empat keluarga bahasa Melayu, yaitu BSS, PP, Kmg, dan Ka.
Bukti lain juga disimpulkan bahwa bahasa Melayu, Sanskerta, Hawaii, dan lain lain dapat juga dianalisis hubungan
kekerabatannya. Tulisan ini merekomendasikan agar laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra menjadi sarana
pembelajaran bersama untuk merawat persatuan dan kesatuan NKRI.
Kata kunci: laboratorium, kebinekaan, bahasa, pemersatu, bangsa

ABSTRACT
The Language and Literature Laboratory, containing studies on the diversity of languages and literature in
Indonesia, is designed to preserve the unity of Indonesia. According to the language to the language mapping held
by The Language Development and Cultivation Agency in 2016 there are 646 mapped and verified local languages
in Indonesia. Those abundant local languages are definitely not the factor causing disintegration in Indonesia.
Instead, the diversity should enrich and unite Indonesia. Hitherto, the solidarity in Indonesia is strong because of
the mutual aid and nationalism of its people. However, the solidarity is now wrecked due to the era of advanced
technology, which destroys the philosophy of languages, literature, and culture of Indonesia. The Language and
Literature Laboratory will be one of the solutions to unite Indonesia. One of its pages will display the diversity of
Indonesia local languages. The 646 languages will also be analyzed to investigate its relationship to one another,
using the theory of Comparative Historical Linguistics. Thus, it is know now how the languages are systematically
and historically related to one another, lexically and grammatically (Fernandez, 1996:21). Correspondingly, one of
discussions in The Language and Literature Laboratory will provide the evidence of how nine Malayan isolect in
South Sumatera can be sum up to be four language family of Malayan, i.e.Basemah, Semende, Serawai (BSS),
Palembang, Panesak (PP), Komering (Kmg), and Kayu Agung (Ka). It is also learned that the relationship among
Malayan, Sankrit, Hawaiian, and other languages can also be identified. This recommends the Language and
Literature Laboratory can be the education medium in order to maintain the unity of Unitary State of the Republic
of Indonesia.
Keywords: Laboratory, diversity, languages, unity, nation
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A. PENDAHULUAN
Tersedianya laboratorium kebinekaan berjejaring teknologi informasi di PPSDK (Pusat
Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini
dirancang selain akan dimanfaatkan untuk pemelajaran pada para siswa, mahasiswa, dan masyarakat
Indonesia juga untuk memahamkan pada semua lapisan anak bangsa bagaimana semangat keberagaman
bangsa Indonesia ini dapat disatukan melalui kebinekatunggalikaan, yaitu mencintai bahasa persatuan,
yaitu bahasa Indonesia.

Pada akhirnya, laboratorium kebinekaan ini diharapkan dapat mendorong

pemahaman siswa, mahasiswa, dan masyarakat di tengah keberagaman

ada semangat untuk

mempersatukannya dengan wawasan kebangsaan yang satu disertai semangat merawat nilai kesatuan
dengan mencintai bahasa Indonesia.
Laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra merupakan rumah bahasa serta sastra yang dirancang
berisi mengenai kajian keberagaman bahasa serta sastra untuk mengakomodasi serta menjembatani
keutuhan NKRI. Keberagaman bahasa bahasa daerah di Indonesia menurut pemetaan dan kekerabatan
bahasa (Badan Bahasa, 2016) telah diverifikasi bahwa jumlah bahasa daerah di Indonesia yang
terpetakan, yaitu 646 bahasa daerah.
Keberadaan bahasa bahasa daerah di Indonesia di seluruh nusantara yang begitu beragam tersebut
bukanlah alat pemecah NKRI tetapi dibalik keberagaman bahasa dan sastra justru menjadi alat pemersatu
bangsa serta merangkai NKRI. Isu-isu kewilayahan, disintegrasi bangsa, kerukunan antarwarga bangsa,
solidaritas, kesantunan, dan sejenisnya

sering menjadi pemicu lunturnya semangat persatuan dan

kesatuan di antara warga bangsa di Indonesia. Sikap dan rasa solidaritas yang selama ini terbangun
dengan semangat gotong royong serta cinta tanah air lambat laut mulai terkikis dengan munculnya
peradaban teknologi yang menggerus fungsi dan peran bahasa, sastra, dan budaya daerah di Indonesia
yang memiliki falsafah kehidupan yang adiluhung.

B. LANDASAN TEORI DAN METODE
Tulisan mengenai laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra salah satu sarana pemersatu bangsa
Indonesia ini salah satu jendelanya akan menampilkan bagaimana keberagaman bahasa daerah di
Indonesia yang terpetakan,yaitu 646 bahasa dapat dicari relasi kekerabatannya menggunakan teori
kekerabatan bahasa atau linguistik historis komparatif. Lebih lanjut teori tersebut menjelaskan bahwa
masalah hubungan antarbahasa sekerabat dalam telaah komparatif pada prinsipnya dapat dibuktikan
berdasarkan unsur-unsur warisan dari bahasa asal atau protobahasa (proto-language). Protobahasa
sebagaimana dikemukakan Bynon (1979: 71),tidak lain adalah suatu gagasan teoritis yang dirancangkan
atas cara yang amat sederhana guna menghubungkan sistem-sistem bahasa sekerabat dengan
memanfaatkan sejumlah kaidah.Gagasan tersebut menyatakan ikhtisar pemahaman kita pada masa
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sekarang mengenai hubungan gramatikal yang sistematis dari bahasa-bahasa yang mempunyai pertalian
historis (Fernandez, 1996: 21).
Perangkat kognat atau kata seasal seringkali mendapat perhatian penting pada taraf paling awal
dalam rangka pengamatan hubungan kekerabatan antarbahasa. Pengamatan terhadap perangkat kognat
mempunyai relevansi historisnya karena dengan memanfaatkan perangkat kognat dapat diformulasikan
kaidah-kaidah perubahan bunyi yang teratur atau korespondensi fonem antarbahasa sekerabat. Sesuai
dengan teori perubahan bahasa, bukan mustahil daripadanya dapat ditarik kesimpulan mengenai fakta
atau keterangan yang berhubungan dengan peristiwa historis yang mempengaruhi perubahan bahasa.
Berdasarkan pemahaman terhadap kaidah perubahan bunyi yang teratur, misalnya dapat dilakukan
pemilihan kata-kata bahasa sekarang yang merupakan kelanjutan dari bahasa asalnya (Dyen, 1978:34).
Dari sisi metode penelitian, tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam
analisis kajiannya. Hal tersebut dilakukan dengan teknik analisis data menggunakan leksikostatistik,
daftar kosa kata dasar Swadesh,dan analisis teks bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang akan digunakan
sebagai bukti pendukung dalam penyusunan makalah.

C. PEMBAHASAN
Sebagai gambaran tulisan mengenai laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra sebagai sarana
pemersatu bangsa ini akan ditampilkan beberapa bukti keberagaman bahasa-bahasa daerah di Indonesia
yang dapat dihubungkan relasi kekerabatannya. Salah satu contoh analisis keberagaman bahasa daerah
atau kebinekaan bahasa daerah tersebut akan dinukilkan beberapa analisa kekerabatan bahasa-bahasa
daerah di Sumatera Selatan dan sekitarnya (Endardi, 2013). Melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif
ditemukan bukti bahwa isolek Melayu di Sumatera Selatan berstatus sebagai sebuah subkeluarga bahasa.
Status kesembilan isolek Melayu di Sumatera Selatan yang menjadi contoh tulisan ini setelah analisis
kuantitatif dan kualitatif dilakukan dapat dinyatakan bahwa ada yang berstatus sebagai bahasa dan ada
yang beridentitas sebagai dialek. Diawali analisis dengan metode kuantitatif kemudian diverifikasi
melalui metode kualitatif dapat ditetapkan adanya empat bahasa dan yang lainnya merupakan dialekdialek. Untuk

lebih jelasnya gambaran tersebut, penentuan status kesembilan isolek tersebut

diperlihatkan berikut.
Langkah awal penetapan bahasa dan dialek-dialek itu ditempuh dengan pengamatan berdasarkan
pendekatan kuantitatif dengan teknik leksikostatistik yang menggunakan instrumen daftar dua ratus kosa
kata dasar Swadesh (hasil revisi Blust, 1980), melalui perhitungan persentase kognat (kata seasal) semua
isolek yang diteliti seperti yang tercantum pada Tabel1 berikut.
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Tabel 1
Persentase Kognat pada Isolek Melayu di Sumatera Selatan sesuai Perhitungan Leksikostatistik
Dua Ratus Kosa Kata Dasar Swadesh

Pnk

Smd.2

Kmg Srw

54 81

79

39

80

72

50 86

88

37

84

66

44 84

85

38

79

Plg

48 79

74

43

81

Ka

52

44

62

48

87

44

85

42

81

Pnk

Bsh.1 Bsh.2

Plg

Ka

78

75

87

86

Bsh.1
Bsh.2

Smd.1

Smd.1

Smd.2
Kmg

43

Srw

Penjelasan (Tabel 1)
Sembilan isolek Melayu di Sumatera Selatan yang berkerabat meliputi: Pnk (Panesak), Bsh.1 (Besemah
di Sumatera Selatan), Bsh.2 (Besemah di Bengkulu), Plg (Palembang), Ka (Kayu Agung), Smd.1
(Semende di Sumatera Selatan), Smd.2 (Semende di Lampung), Srw (Serawai), dan Kmg (Komering).
Pada tabel 1 dapat dijelaskan bahwa isolek Bsh.1 dan Bsh.2, Smd.1 dan Smd.2 serta isolek Srw
(BSS) merupakan penutur bahasa yang sama dengan persentase kognat berkisar antara 84—88 % dengan
rincian Bsh.1-Bsh.2 (88%), Bsh.1-Smd.1 (86%), Bsh.1-Smd.2 (88%), Bsh.1-Srw (84%), Smd.1-Smd.2
(87%), dan Smd.1-Srw (81%). Isolek-isolek lain yang memiliki hubungan sebagai penutur bahasa yang
sama ialah isolek Plg dan Pnk (PP) dengan persentase 87%. Adapun isolek lainnya, yaitu Ka (Kayu
Agung) dan Kmg (Komering) merupakan penutur bahasa yang berbeda dengan persentase kekerabatan
sebesar 62%, serta hubungan dengan dua bahasa lainnya (BSS dan PP) masing-masing merupakan bahasa
yang berdiri sendiri dengan rincian; Kmg dan BSS (43%),Kmg dan PP (39%), serta Ka dan PP (48%).
Dengan demikian, kesembilan isolek Melayu di Sumatera Selatan Bagian Selatan dapat dipilah menjadi
empat bahasa Melayu, yaitu PP, BSS,Kmg, dan Ka.
Bukti penyatu kelompok secara kualitatif mengenai bahasa Melayu PP, BSS, Kmg, dan Ka
memiliki inovasi bersama leksikal secara eksklusif sebagai anggota satu kelompok bahasa Melayu
Sumatera Selatan. Inovasi bersama secara eksklusif itu dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut. Pada
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bahasa-bahasa anggota kelompok Melayu Sumatera Selatan ini terdapat sejumlah inovasi leksikal yang
dimiliki secara eksklusif, yang (hingga kini, setelah menempuh pengamatan yang teliti) belum ditemukan
pasangan kognatnya pada bahasa atau kelompok bahasa lainnya.
Inovasi bersama secara leksikal tersebut sebagai etimon bahasa Melayu PP, BSS, Kmg, dan Ka
merupakan bukti pengelompokan kualitatif di samping inovasi fonologis bagi kelompok bahasa yang
dekat hubungan kekerabatannya. Sebagai contoh berikut ini diperlihatkan beberapa inovasi leksikal yang
dimiliki bersama oleh kelompok bahasa Melayu PP, BSS, Kmg, dan Ka yang direfleksikan sebagai
etimon PP, BSS, Kmg, dan Ka.

PM/PAN

PP

BSS

*r|be

Guli(I)

*h|naj(pan)

buGi(I)n pasIr

*kaka (pan)

ayu?

b|tin|

*|mpu (pan)

buyut

puyaG

Kmg

GmulI?

Ka

Gloss

aGguli?
hOni
bay
---

baRIG
hOnipataR
sObay

tuyOt

baring
pasir
kakak perempuan

kakek dari kakek

Bentuk inovasi leksikal ekslusif pertama ditemukan pada bahasa Melayu PP, yaitu etimon PM
*r|be direalisasikan di dalam bahasa Melayu PP menjadi Guli(I)G sedangkan pada bahasa Melayu lain
seperti bahasa Melayu BSS menjadi mulI? , bahasa Melayu Kmg menjadi aGguli? , dan bahasa Melayu
Ka menjadi baRIG ‘baring’. Inovasi leksikal bahasa Melayu PP ini dapat disebut eksklusif karena
bentuk etimon yang dimiliki bahasa Melayu PP tidak ditemukan pada bahasa Melayu BSS, bahasa
Melayu Kmg, dan bahasa Melayu Ka.
Inovasi leksikal eksklusif kedua ditemukan pada bahasa Melayu PP, yaitu bentuk etimon PAN
*h|naj ‘pasir’ realisasinya di dalam bahasa Melayu PP menjadi buGi(I)n. Adapun pada bahasa Melayu
lain seperti bahasa Melayu BSS menjadi pasIr, bahasa Melayu Kmg menjadi hOni, dan bahasa Melayu
Ka menjadi hOnipataR ‘pasir’. Inovasi leksikal pada bahasa Melayu PP ini disebut eksklusif karena
etimon buGi(I)n tidak ditemukan pada bahasa Melayu BSS, bahasa Melayu Kmg, serta bahasa Melayu
Ka.
Bukti-bukti lain secara sahih menjelaskan bahwa jumlah bahasa di dunia di sekitar 6000.
Kebanyakan di antaranya mempunyai hubungan kekerabatan dengan bahasa lain. Hubungan kekerabatan
berarti bahwa bahasa-bahasa tertentu bersaudara dan berasal dari satu sumber/ rumpun yang biasanya
disebut bahasa purba (proto-language). Kelompok bahasa yang berkerabat disebut keluarga bahasa
(karena dibandingkan dengan hubungan kekerabatan manusia). Menurut Etnologue jumlah keluarga
bahasa di sekitar 125, seperti Afro-Asiatic, Alacalufan, Algic, Altaic, Austronesia, dan seterusnya.
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Blust (2009) memberikan contoh kesamaan / kemiripan kata yang kebetulan saja (lihat daftar 1).
Contoh hubungan pinjaman terdapat dalam daftar 2 yang memperlihatkan kata yang berasal dari bahasa
Sanskerta. Maknanya merujuk pada konsep yang kultural dan kesepadanan bunyi tidak teratur, karena
terbatas pada jumlah yang sangat rendah. Daftar 3 (juga Blust, 2009) memperlihatkan contoh
kesepadanan bunyi yang teratur dengan membandingkan hanya lima kata dasar saja antara bahasa Melayu
dan bahasa Hawaii. Perbandingan ini sudah mencukupi sebagai tahap awal untuk menentukan bahwa
kedua bahasa ini merupakan bahasa kerabat dan bahwa kata-kata ini berasal dari satu kata purba.
Daftar 1: Contoh kesamaan/ kemiripan leksikal yang kebetulan saja antara bahasa Melayu dan bahasa lain
(dikutip dari Blust, 2009: 682)
bahasa Melayu

dua

bahasa Sanskerta

dva

‘dua’

bahasa Melayu

ikat

bahasa Aguaruna (Peru) ikat

‘ikat’

bahasa Melayu

kakak

bahasa Swahili(Afrika) kaka

‘kakak’

bahasa Melayu

api

bahasa Ainu (Jepang) abe, api ‘api’

Daftar 2: Contoh kata bahasa Sanskerta yang merupakan pinjaman dari bahasa Melayu
bahasa Melayu

bahasa Sanskerta

dewa

dewa

dewi

dewi

raja

raja

juta

yuta

singa

singha

Daftar 3: Contoh korespondensi bunyi yang teratur antara bahasa Melayu dan bahasa Hawaii (Blust,
2009: 684)
bahasa Melayu

bahasa Hawaii

mata

maka

‘mata’

kutu

?uku

‘kutu’

ikan

i?a

‘ikan’

laGit

lani

‘langit’

taGis

kani

‘tangis’

Bahasan cukup menarik juga bahwa laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra ini didukung oleh
lebih dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa di Indonesia tepatnya 1.340 suku bangsa (BPS, 2010)
bahkan menurut publikasi LIPI (1972) ada 6.127 pulau di Indonesia yang sudah memiliki nama. Data
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termutakhir dikeluarkan pada 1987 (Pusat Survei dan Pemetaan ABRI/ Pussurta ABRI) menyatakan
bahwa jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17.508, di mana 5.707 di antaranya telah memiliki nama.
Banyaknya suku bangsa, kelompok etnik, dan jumlah pulau di Indonesia menggambarkan betapa kayanya
bumi Indonesia. Hanya saja pengelolaan keberagaman tersebut belum dikelola dengan bijaksana dan baik.
Ekosistem keberagaman bahasa dan sastra seluruh Indonesia harus dikelola dengan baik.
Semangat mempersatukan keberagaman bahasa dan sastra dalam bingkai kebinekatunggalikaan
setidaknya akan menjadi modal utama dalam pengelolaan laboratorium kebinekaan tersebut. Variasi
dialek dan bahasa daerah di Indonesia jika dikelola dengan baik serta didukung oleh peralatan teknologi
informasi serta dianalisis hubungan kekerabatan antarbahasa dan antardialek akan menjadi alat pemersatu
dan pembelajaran seluruh lapisan anak bangsa di Indonesia.
Keberadaan mayoritas penutur bahasa Jawa, Sunda, Minang, Batak, Madura, Melayu, dan lain
lain bukan menjadi penghalang untuk merangkai tali kebinekatunggalikaan. Pada prinsipnya bahasabahasa daerah di Indonesia berjumlah 646 tersebut satu sama lain dapat dihubungkan kekerabatannya.
Persebaran bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang begitu luas dan banyak tersebut menjadi tantangan
bagi seluruh lapisan anak bangsa apalagi yang bekerja di bidang pengembangan dan pembinaan bahasa
sudah seharusnya mendokumentasikannya secara baik.
Gagasan cemerlang lahirnya

laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra di Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Sentul
Jawa Barat merupakan sarana dan wahana mengatasi kerumpangan yang terjadi di tengah tergerusnya
kerukunan antarwarga bangsa di Indonesia. Tersedianya laboratorium kebinekaan bahasa berjejaring
teknologi informasi di PPSDK ini dirancang selain akan dimanfaatkan untuk pemelajaran pada para
siswa, mahasiswa, dan masyarakat Indonesia juga untuk memahamkan pada semua lapisan anak bangsa
bagaimana semangat keberagaman bangsa Indonesia ini dapat disatukan melalui kebinekatunggalikaan,
yaitu mencintai bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
Selain itu, kekayaan bahasa daerah di Indonesia yang jumlahnya berkisar 646 (Pemetaan Bahasa,
2016) perlu segera didokumentasikan sebelum terjadi kepunahan karena menurut laporan dan kajian
UNESCO setiap 14 hari ada bahasa daerah di dunia mengalami kepunahan karena penuturnya sudah tidak
ada serta tidak peduli terhadap bahasa daerahnya. Untuk itu, perlu segera diwujudkan dokumentasi
kebahasaan yang komprehensif dalam wahana laboratorium kebinekaan bahasa berjejaring teknologi
informasi yang berisi pemahaman kebinekaan bahasa dan sastra dipersatukan oleh semangat berbineka
tunggal ika.
Optimalisasi keberadaan laboratorium kebinekaan berjejaring teknologi informasi ini diperlukan
dan akan bermanfaaat bagi para siswa tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah
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menengah atas untuk proses pemelajaran dan pemahaman keberagaman bahasa dan sastra yang dapat
dipersatukan dengan semangat bineka tunggal ika, yaitu melalui pemartabatan bahasa Indonesia di ruang
lingkup nasional dan internasional. Selain itu, manfaat utama lainnya, yaitu laboratorium kebinekaan
bahasa berjejaring teknologi informasi juga secara tidak langsung bermanfaat untuk pemertahanan bahasa
dan sastra daerah di seluruh Indonesia serta juga berfungsi pemertahanan wilayah NKRI.
Perlunya terobosan dan inovasi Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan mengoptimalkan
laboratorium kebinekaan bahasa berjejaring teknologi informasi untuk pemertahanan wilayah NKRI
begitu diperlukan. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan termutakhir terhadap isu strategis
wawasan nusantara yang mulai tergerus isu kemelayuan, otonomi daerah, dan kemelanesiaan. Wilayah
Indonesia bagian barat mulai dipengaruhi proses disintegrasi bangsa dengan munculnya beberapa
pendapat bahwa bahasa Melayu bukan bagian dari bahasa serta bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia
bagian tengah mulai dipengaruhi semangat dan pemahaman otonomi daerah yang sempit dan kalau tidak
segera dicarikan solusinya dapat mengganggu keutuhan NKRI. Wilayah Indonesia bagian timur
dimunculkan isu disintegrasi bangsa bahwa mereka merupakan penutur rumpun bahasa melanesia yang
berbeda dengan sebagian besar penduduk Indonesia yang berpenutur rumpun bahasa Austronesia.
Keberadaan laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra ini dianggap penting karena berhubungan
dengan posisi Indonesia sebagai titik sentral penutur utama rumpun bahasa Austronesia. Rumpun bahasa
Austronesia memiliki wilayah sebaran hampir di separuh belahan bumi dalam pandangan ahli linguistik
(seperti Nothofer, Blust, dan Dyen) dan pandangan ahli arkeologi (seperti Belwood dan Solheim). Di sisi
lain, bangsa Indonesia memerankan peranan penting sehubungan dengan keberadaan dan persebaran
bahasa Austronesia karena posisi Indonesia di titik sentral persebaran bahasa Austronesia dan jumlah
penutur bahasa Austronesia di Indonesia hampir berjumlah 200 juta (Pemetaan Bahasa, Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2014).
D. SIMPULAN
Gagasan pengembangan laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra ini tentu karena berhubung
kait dengan pokok bahasan Austronesia yang masih menjadi perdebatan hangat di antara para ahli
perbandingan bahasa dan lebih jauh juga akan mengangkat keberadaan jati diri bangsa Indonesia di
kancah internasional. Beberapa ahli bahasa seperti Nothofer, Blust, dan Dyen menjelaskan keberadaan
rumpun bahasa Austronesia tersebar paling luas di dunia serta beranggotakan sekitar 1.200 bahasa dan
dituturkan tidak kurang dari 300 juta penutur. Wilayah sebarannya sangat luas meliputi hampir setengah
belahan dunia, dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur; dari Taiwan dan Mikronesia di
utara hingga ke Selandia Baru di selatan.
Untuk itulah, pengembangan laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra akan melengkapi serta
sebagai alat pemersatu bangsa yang begitu jitu. Bukti tersebut sudah teruji sejak sebelum kemerdekaan
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pun para pemuda Indonesia bertekad bulat serta bersatu padu dalam bingkai negara kesatuan republik
Indonesia dengan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia (lihat sejarah Sumpah Pemuda 1928). Bahasa
adalah alat pemersatu paling jitu di bumi Indonesia maka laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra juga
akan menjadi kebutuhan penting bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia mulai dari Sabang sampai
Merauke bahkan Pulau Miangas hingga Pulau Rote.
Gambaran mengenai pentingnya laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra sebagai alat
pemersatu bangsa ini digagas oleh Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan
Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 2015 dan pada
2016 sempat dikunjungi oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.
Mengingat pentingnya keberadaan laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra di PPSDK, Sentul, Jawa
Barat, yaitu wujud proyek perubahan menuju persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Urun rembug
semua lapisan anak bangsa, kami harapkan memberikan sumbang saran untuk pengembangan
laboratorium kebinekaan bahasa dan sastra

demi kejayaan Indonesia dalam bingkai NKRI yang

berbinekatunggal ika.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menemukan nilai cinta tanah air yang terepresentasi pada sosok wayang Dewi
Wara Srikandhi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik kajian pustaka dan
wawancara mendalam. Pemilihan Dewi Srikandhi sebagai objek utama didasarkan pada pertimbangan, pertama
Dewi Srikandhi mencerminkan sosok generasi muda yang berkarakter ideal dan pemberdaya, kedua adanya
sebutan Srikandhi bagi generasi muda yang memiliki rasa nasionalisme, ketiga efektifitas karya sastra dalam
menginternalisasikan nilai karakter bagi generasi muda. Hasil penelitian ini diantaranya; 1) Dewi Srikandhi
dalam kapasitasnya sebagai prajurit wanita mampu mencerminkan bentuk emansipasi kaum perempuan dalam
pewayangan. 2) Dewi Wara Srikandhi menunjukkan sikap cinta tanah air terkait dengan peranannya dalam
membaktikan diri pada negara. 3) Rasa persatuan terjalin dalam kerjasama antara Dewi Srikandhi dan Raden
Arjuna dalam menjalankan satu misi mencerminkan sikap amanah menjaga kedaulatan negara Amarta dan
Madukara.
Kata Kunci : Wayang, Nasionalisme, Pendidikan Karakter
ABSTRACT
This study aims to find the value of love of the homeland that is represented in the figure of Goddess Wara
Srikandhi puppet. Data collection techniques in this study using literature review techniques and in-depth
interviews. The selection of Dewi Srikandhi as the main object is based on the consideration, first Dewi
Srikandhi reflects the figure of young generation with the ideal character and empowerment, second the
Srikandhi designation for the young generation who have a sense of nationalism, the three effectiveness of
literary works in internalizing the value of character for the young generation. The results of this study include;
1) Dewi Srikandhi in his capacity as a female warrior able to reflect the form of emancipation of women in
wayang. 2) Dewi Wara Srikandhi shows the love attitude of the homeland related to his role in devoting himself
to the state. 3) The sense of unity in cooperation between Dewi Srikandhi and Raden Arjuna in carrying out a
mission reflects the attitude of trust to safeguard the sovereignty of Amarta and Madukara.
Keyword : Puppets, Nasionalis, Character Building

A. PENDAHULUAN
Rasa kebangsaan dan kesadaran akan besarnya keberagaman dalam masyarakat Indonesia
menjadi hal yang perlu untuk kembali diperhatikan. Hal ini diperkuat dengan fakta sosial bahwa
semakin banyaknya kelompok masyarakat yang membentuk suatu komunitas dengan paham yang
bertentangan dengan eksistensi Pancasila sebagai dasar negara yang secara filsafati merangkul dan
mengakui segala keberagaman yang ada di Indonesia. Gencarnya arus globalisasi yang menyebabkan
semakin mudahnya peneriman informasi di masyarakat semakin mempengarui pola pikir masyarakat
terkait keadaan di sekitarnya. Pola pikir tersebut tak jarang memunculkan adanya penilaian terkait
dengan kesesuaian kebijakan yang ada di Indonesia dengan konsep pemerintahan ideal yang ada di
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pikiran masing-masing masyarakat. Hal ini tidak jarang memunculkan komunitas-komunitas baru
yang memiliki misi utama menyebarkan isu-isu terkait tidak sesuainya antara keadaan sosial dan
politik masyarakat dengan paham baru yang mereka anut.
Munculnya berbagai terror dan fitnah antar kelompok yang berbasis pada isu-isu agama, ras, dan
aspek SARA lainnya memicu sekaligus memunculkan konflik yang berkepanjangan di masyarakat.
Konflik yang dipastikan menimbulkan kegusaran di tengah-tengah masyarakat, memunculkan
kekhawatiran bagi kalangan minoritas, dan memunculkan adanya trauma, phobia, bahkan stigma
negatif terhadap kelompok lain yang tidak beralasan. Hal ini sejalan dengan pendapat Djelantik
(2010: 84) bahwa salah satu isu yang melatarbelakangi aksi teror ialah permasalahan yang berbasis
agama. Adanya aksi perusakan, bom bunuh diri dan penyerangan terhadap aparat keamanan yang
didasarkan pada paham radikal yang mulai bermunculan di masyarakat Indonesia semakin memicu
tanda tanya besar, sejauh mana rasa kebangsaan dan kebhinekaan dalam jiwa masyarakat Indonesia
telah luntur.
Berbagai aksi teror yang telah terjadi di beberapa titik di wilayah Indonesia dengan pelaku yang
berbeda, menunjukkan adanya aktifitas perekrutan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab di
belakangnya. Perekrutan yang dilakukan dengan penanaman dogma dan paham yang mengingkari
keberagaman di Indonesia serta memandang golongan lain sebagai golongan yang harus di
musnahkan semakin mempermudah hilangnya jiwa dan rasa kebhinekaan dalam diri masyarakat
Indonesia. Generasi muda merupakan salah satu sasaran yang dituju karena dianggap sebagai
kelompok yang masih mudah untuk dipengaruhi dengan dogma dan paham yang sejalan dengan misi
kelompok tertentu. Djelantik berpendapat bahwa perekrutan dimulai dengan menyuntikan bahwa
sistem demokrasi dan keberagaman di masyarakat Indonesia bukan suatu hal yang baik untuk diikuti
(2010: 90) sehingga semakin mengikis kesadaran akan pentingnya merangkul keberagamaan.
Tindakan preventif mutlak diperlukan untuk menyikapi hal tersebut. Segala fenomena tersebut
tidak akan terjadi atau paling tidak dapat diminimalisir terjadi, jika kesadaran akan rasa kebangsaan,
jiwa nasionalisme dan kesadaran akan prinsip bhineka tunggal ika di masyarakat dapat semakin
diperkuat. Wawasan keberagaman dan kebangsaan penting diberikan kepada para genarasi muda di
segala jenjang pendidikan tidak hanya melalui materi pembelajaran yang berkaitan dengan
kebangsaan. Internalisasi nilai kebhinekaan tersebut dapat dilakukan melalui kajian sastra tradisional
yang merefleksikan sikap cinta tanah air, semangat kebangsaan dan kesadaran akan keberagaman.
Internalisasi cinta tanah air dan semangat kebangsaan melalui sarana karya sastra pada generasi muda
dinilai efektif karena tidak bersifat mendogma. Namun lebih menuntun bagaimana menemukan,
mengilhami, dan mengadopsi pesan damai yang tersirat pada karya sastra tersebut ke dalam
kehidupan sehari-hari.
Wayang merupakan salah satu bentuk dari sastra tradisional namun mengandung nilai-nilai yang
dapat diaplikasikan secara universal. Dalam lakon yang digelar dalam pertunjukannya tidak semata
mengandung pesan filsafati mengenai baik dan buruknya sikap manusia, mengenai bagaimana
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hubungan vertikal religius antara manusia dengan Tuhan, namun juga mencerminkan tindakan
mengenai semangat dalam merangkul semua perbedaan. Salah satu tokoh terkenal dari jagad
pewayangan ialah Dewi Wara Srikandhi. Salah satu tokoh ikonik yang selain merepresentasikan
wujud keberanian dan emansipasi perempuan, juga memberikan citra generasi muda yang memiliki
semangat merangkul keberagaman dan bela negara yang tinggi.
Hal tersebut terlihat manakala Dewi Srikandhi dengan keberanian dan inisiatif diri maju sebagai
senopati perang bagi pihak Pandhawa. Hal demikian akan menjadi satu hal yang relevan manakala
diajarkan kepada generasi muda sehingga memunculkan adanya semangat kebangsaan dan kesadaran
dalam merangkul perbedaan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan menemukan cerminan nilai rasa
cinta tanah air dan semangat kebangsaan yang terepresentasi pada tokoh wayang Dewi Wara
Srikandhi.

B. KAJIAN TEORI DAN METODE
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskripti kualitatif yakni dengan fokus utama analisis
nilai kebangsaan dan cinta tanah air pada tokoh wayang Dewi Wara Srikandhi. Teknik pengumpulan
data menggunakan metode wawancara mendalam dan kajian pustaka, artinya selain dari hasil
wawancara dengan narasumber ahli,

data diambil dari sumber berupa buku, jurnal dan hasil

wawancara dengan ahli yang dianggap memiliki kapastas informasi yang relevans dengan fokus
kajian. Sosok Dewi Wara Srikandhi dipilih sebagai fokus kajian karena dinilai memiliki sikap dan
karakter yang merepresentasikan generasi muda yang memiliki semangat dan rasa cinta tanah air.
Wayang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Dekatnya hubungan masyarakat Indonesia dengan seni pertujukan wayang kemudian mengilhami
banyaknya penggunaan nama-nama dari tokoh pewayangan ke dalam kehidupan sehari-hari
(Sulaksono, 2014: 39). Hal tersebut berkaitan erat dengan keyakinan masyarakat bahwa nilai kearifan
dari tokoh wayang akan menular pada masyarakat yang menggunakan nama yang sama dalam
kehidupannya.
Dewi Srikandhi merupakan salah satu tokoh wayang perempuan yang menarik.
Keterlibatannya secara langsung sebagai senopati perang Baratayudha menunjukan bahwa dirinya
berbeda dengan tokoh wayang perempuan pada umumnya. Dewi Srikandhi, dalam kapasitasnya
sebagai seorang putri mampu menunjukan pula integritasnya dalam zona yang umumnya ditekuni dan
dikuasi oleh kaum laki-laki. Dalam berbagai ensiklopedia wayang, sosok Dewi Srikandhi
digambarkan sebagai seorang putri yang memiliki perangai lain daripada karakter tokoh perempuan di
pewayangan. Tokoh ini merupakan putri dari Prabu Drupada dan Dewi Gandawati yang berasal dari
kerajaan Cempalareja. Tokoh ini memiliki karakter yang mewakili jiwa seorang prajurit perempuan,
sehingga sering dijadikan simbol dari kekuatan dan kemandirian perempuan. Tondowidjojo (2013:
162) memberikan deskripsi mengenai watak Dewi Srikandhi, merupakan tokoh wanita yang kenes
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(genit) namun tresngginas (cekatan). Srikandhi merupakan tokoh perempuan dengan watak
dominannya semangat dan percaya diri. Dewi Srikandhi memiliki keterampilan yang sangat bagus
dalam memainkan pedang dan senjata panah. Dalang mengisahkan bahwa sejak lahir Dewi Srikandhi
telah menggunakan perlengkapan peperangan (Sudjarwo, 2010: 1058).
Tokoh ini merupakan gambaran dari perempuan yang memiliki keberanian untuk
memperjuangkan kebenaran, sehinga hal tersebut mewujudkan relevansi adanya sebutan Srikandhi
bagi kaum perempuan di Indonesia yang memiliki jiwa berani dan mandiri. Di sisi lain Dewi
Srikandhi dapat diwujudkan sebagai sosok yang mewakili citra generasi muda yang sadar akan
pentingnya memilki semangat nasionalisme. Dalam perang Barathayudha, Dewi Srikandhi diangkat
sebagai panglima perang dari pasukan Pandawa. Dalam mengembang tugas tersebut, Dewi Srikandhi
dikisahkan berhasil mengalahkan panglima perang dari pihak Kurawa, Resi Bisma. Dalam
pementasan wayang kulit, tokoh ini digambarkan sebagai tokoh perempuan yang berani, tidak mau
tunduk pada aturan ketat, serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kedaulatan negara Amarta dan
Madukara (Abimanyu, 2014: 45).
Semangat kebangsaan merupakan salah satu bentuk sikap yang perlu untuk ditumbuhkan pada
setiap kalangan masyarakat. Semangat kebangsaan merujuk pada perilaku cinta tanah air, merangkul
perbedaan, toleransi dan sadar akan keberagaman yang terdapat dalam negara tempat tinggalnya.
Sikap semangat kebangsaan dapat berimplementasi pada tindakan yang mengarah pada penguatan
identitas lokal yang sesuai dengan budaya pada tempat tinggal masyarakat yang bersangkutan.
Adanya penguatan lokal inilah yang mampu memunculkan filter bagi masyarakat untuk bisa memilah
kemajuan globalisasi yang sesuai dengan budaya di tempat tinggalnya.
Faktor yang menunjang pemahaman dan implementasi terkait kesadaran dan semangat
kebangsaan menurut Aini, (2013:54), secara garis besar dapat dibagi menjadi dua Pertama, edukasi
tentang demokrasi secara dini pada lingkunga keluarga. Tindakan edukasi ini memberikan teladan dan
pembiasaan kepada anak untuk belajar menghargai perbedaan yang ada pada lingkungan terkecilnya
sebelum terjun ke masyarakat. Hal tersebut diperkuat pula oleh pendapat Suwarno (2016: 152) bahwa
kesadaran akan demokrasi yang sehat adalah langkah awal menuju masyarakat yang mampu
merangkul kebhinekaan. Kedua. iklim masyarakat yang sadar akan potensi generasi muda.
Masyarakat yang sadar akan generasi potensi generasi muda yang ada di lingkungannya cenderung
akan melibatkannya dalam berbagai agenda sosial di lingkungan tersebut. Partisipasi aktif generasi
muda pada agenda sosial di masyarakat akan memberikan kesadaran mengenai pentingnya menjaga
kerukunan antara masyarakat yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Di sisi lain, pelibatan
secara aktif para generasi muda dalam lingkungan sekitarnya, akan membentengi masuknya
pengaruh-pengaruh dari luar yang membawa paham bertentangan dengan budaya lokal masyarakat
Indonesia.
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Tindakan preventif guna menumbuhkan semangat kebangsaan yang berimplikasi pada
munculnya ras cinta tanah air dan menjunjung tinggi pada kbhinekaan mutlak perlu ditanamkan sejak
dini oleh lingkungan terdekat. Keluarga dan masyarakat menjadi lingkungan pertama yang perlu
menerapkannya, karena kedua lingkungan tersebut merupakan dunia pertama yang dikenal oleh
manusia.
Penguatan semangat kebangsaan tidak terlepas dari media yang digunakan oleh masyarakat saat
ini untuk mengakses informasi secara luas. Di era globalisasi, penggunaan gadget sudah merambah
luas di lingkungan masyarakat. Hampir semua kalangan masyarakat, dalam rentang usia dini hingga
dewasa telah dipastikan dapat mengaplikasikan alat komunikasi tercanggih pada zaman sekarang.
Keberadaan gadget sebagai sarana berbagi infomarsipun perlu mendapatkan pengawasan ketat,
khususnya dalam penggunaannya pada anak-anak usia dini. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa
doktrinasi menganai paham-paham baru yang bertentangan dengan eksistensi Pancasila sebagai dasar
negara mulai banyak bermunculan. Munculnya hal demikian, akan memberikan pemahaman baru
kepada generasi muda terkait cara pandangnya tentang kondisi sosial yang ada di masyarakat sekitar.
Hal semacam ini akan berimplikasi pula dengan munculnya berbagai konflik sosial baru. Marzuki
(2009: 1) menyebutkan bahwa memudarnya rasa nasionalisme pada generasi muda, dan disorientasi
pada pemahaman agama yang cenderung memunculkan adanya tindak terorisme, merupakan salah
satu implikasi pada menurunnya kesadaran masyarakat terkait dengan keberagaman yang ada di
masyarakat Indonesia.

C. PEMBAHASAN
Pengusungan Dewi Srikandhi sebagai salah satu tokoh wayang yang memiliki representasi cinta
tanah air dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, Pertama Dewi Srikandhi mewakili representasi dari
generasi muda yang berkarakter mandiri, luwes, senang akan adanya perubahan, serta memiliki
semangat belajar tinggi tanpa mau terikat tradisi yang patriarkhi. Di mana sifat karakter demikianlah
yang mewakili generasi muda yang berpotensi sebagai generasi pemberdaya. Kedua, julukan Dewi
Srikandhi dalam masyarakat telah dipergunakan sebagai personifikasi dalam menggambarkan para
generasi muda, khususnya perempuan, yang berkecimpung di dunia militer dan atau memiliki rasa
nasional dan loyalitas yang tinggi terhadap negaranya. Ketiga, masyarakat luas lebih mudah untuk
mengapreasi, menyerap, dan menerapkan pesan yang tersampaikan melalui media sastra (dalam hal
ini adalah wayang) sehingga karakter Dewi Srikandhi akan dengan mudah dijadikan sebagai teladan
bagi generasi muda.
Terkait dengan landasan pertama, karakter Dewi Srikandhi digambarkan sebagai tokoh
perempuan yang tidak melihat batasan kewajiban antara pria dan wanita. Apa yang bisa dipelajari
oleh kaum pria, cenderung akan ditiru oleh Dewi Srikandhi selama hal tersebut berimplikasi positif
bagi dirinya ataupun masyarakat secara luas. Hal demikian dikuatkan oleh pendapat Soetardjo (2006)
338

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

bahwa Dewi Srikandhi memiliki karakter yang kuat sebagai representasi wanita mandiri. Kemandirian
tersebut terlihat dari berbagai lakon yang menampilkan karakter Dewi Srikandhi pada saat dirinya
tidak memiliki ketergantungan dengan tokoh pria, namun justru menjadi tokoh perempuan yang
diandalkan oleh tokoh pria dalam menangani hal-hal yang bersifat urgensi.
Semangat Dewi Srikandhi dalam mempelajari berbagai ilmu pengetahuan merupakan cerminan
ideal dari generasi muda yang berkarakter. Dalam lakon Srikandhi Maguru Manah, dikisahkan tokoh
ini memiliki kemauan yang sangat besar untuk bisa mengasah keterampilan dalam olah senjata dan
bela diri tanpa memandang posisinya sebagai seorang putri keraton. Inisiatifnya untuk bisa
mempelajari keterampilan yang umum dipelajari oleh kaum laki-laki tersebut, pada gilirannya akan
dijadikan landasan dalam tindakan bela negara yang dilakukan oleh tokoh ini. Sehingga dapat
disimpulkan apa yang menjadi pilihan dan karakter yang melekat pada tokoh ini memiliki implikasi
besar pada bakti dan jasanya bagi masyarakat luas. Di sisi lain, Dewi Srikandhi memiliki prinsip tidak
terikat adanya budaya patriarki dalam hal memperjuangkan suatu kebenaran. Tanpa melihat posisinya
sebagai tokoh perempuan, Dewi Srikandhi mampu menunjukan kemampuannya dalam mengayomi
negara Amarta pada saat tokoh laki-laki seperti Pandhawa tidak siaga. Tindakan tersebut terlihat pada
lakon Sembadra Larung, di mana tokoh Dewi Srikandhi berusaha menjalankan tugasnya dalam
menjaga keselamatan negara Madukara manakala tokoh Arjuna sedang tidak ada ditempat.Hal
tersebut memunculkan adanya pengakuan dari pihak laki-laki terkait integritasnya sebagai tokoh
perempuan pemberdaya.
Landasan kedua, yakni adanya stigma positif di masyarakat dalam bentuk personifikasi tokoh
Srikandhi untuk menyebut kaum perempuan yang terjun dalam dunia politik maupun yang memiliki
jiwa nasionalisme yang tinggi. Hal demikian tentu di ilhami atas loyalitas dan kemampuan tindakan
dari Dewi Srikandhi dalam membela negaranya pada perang Barathayudha. Di mana pada perang
tersebut, Dewi Srikandhi maju ke medan laga dengan panji-panji membela hak serta kedaulatan
negara Amarta dari tindakan destruktif para Kurawa. Hal demikian juga terlihat dari tokoh
pewayangan dalam kisah Ramayana, yakni tokoh Kumbakarna. Di mana tokoh tersebut memiliki
inisiatif untuk maju ke medan laga dengan tujuan suci, yakni melindungi kedaulatan negara Alengka
dari serangan musuh.
Terkait dengan semangat Dewi Srikandhi dalam membela negara, Sutardjo menambahkan hal
tersebut merupakan bentuk pengakuan sekaligus penghormatan yang diberikan oleh masyarakat luas
terkait sosok tersebut. Integritas dan loyalitas Dewi Srikandhi dalam membela tanah airnya tidak
diragukan lagi sehingga diharapkan para generasi muda mampu meneladani karakter dari tokoh
wayang tersebut.
Dewi Srikandhi mampu menunjukan kerjasama yang baik dengan tokoh Arjuna manakala
berhadapan dengan Resi Bisma yang berdiri di pihak Kurawa dalam perang Baratayudha. Keberadaan
dan posisi Resi Bisma sebagai salah satu sesepuh bagi keluarga Pandhawa dan juga Dewi Srikandhi,
bukan menjadi hal yang perlu dipertimbangkan mengingat pendirian dari kedua belah pihak yang
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berdiri di pasukan yang berbeda. Hal tersebut menunjukan loyalitas Dewi Srikandhi dalam membela
negara Amarta tidak tergoyahkan hanya karena hubungan kekeluargaan. Rasa ragu dari tokoh Arjuna
manakala akan berhadapan dengan Resi Bisma sehingga harus dikuatkan oleh Sri Kresna sebelum
terjuna ke medan laga, mampu di tanggulangi oleh Dewi Srikandhi dengan sangat apik. Di mana
Dewi Srikandhi mengatasinya melalui kerjasama dengan Arjuna, tanpa Arjuna perlu berhadapan
langsung dengan Resi Bisma. Hal tersebut terlihat pada kisah Mahabarata, yakni pada bagian
Bhismaparwa di mana kemenangan Arjuna dalam mengalahkan Resi Bisma di dapat dengan bantuan
dari Srikandhi (Abimanyu, 2014: 137). Trik tersebut ditunjukan dengan cara Dewi Srikandhi berdiri
di depan, sedangkan Arjuna berdiri di belakang satria wanita ini untuk bersiap memanah. Keberadaan
Dewi Srikandhi yang menggoyahkan fokus dan konsentrasi dari Resi Bisma menjadikan Arjuna
dengan mudah untuk melumpuhkan panglima perang pihak Kurawa tersebut.
Hal tersebut mencitrakan bahwa Dewi Srikandhi mampu merangkul sekaligus mengatasi
perbedaan prinsip dari rekan seperjuangannya dengan bijak tanpa mengorbankan keberhasilan tujuan
dari tujuan utama. Hal ini tentu menjadi hal yang relevan untuk diteladani oleh generasi muda,
bahwasanya kerukunan serta kerjasama di tengah keberagaman di masyarakat akan memperkuat
kedaulatan suatu negara dari rong-rongan pihak asing.
Landasan ketiga, yakni mudahnya masyarakat dalam mengapresiasi, menyerap dan menerapkan
pesan yang diperoleh dari suatu karya sastra. Sejarah mencatat bahwa keberadaan wayang di Tanah
Jawa pernah dipergunakan oleh Wali Sanga dalam misi penyebaran Agama Islam. Metode ini dipilih
karena dinilai mampu menginternalisasikan ajaran Islam yang terdapat dalam kisah-kisah
pewayangan, tanpa mendoktrinasi masyarakat luas dengan cara kekerasan. Masyarakat dapat
menelaah amanat yang tersirat dalam kisah pewayangan sesuai dengan sudut pandang masing-masing
sehingga tidak ada unsur pemaksaan dalam hal penerimaan tersebut.
Hal tersebut menjadi salah satu point lebih jika mengajarkan mengenai semangat kebangsaan
dan cinta akan tanah air melalui tokoh-tokoh dalam pewayangan. Sebutan Dewi Srikandhi bagi
generasi muda yang cinta akan tanah air, sudah cukup menujukan bahwa wayang telah mampu
menanamkan nilai patriotisme yang pantas untuk diteladani oleh generasi muda melalui tokoh-tokoh
yang ada dalam kisahnya. Demikian pula, generasi muda akan lebih mudah mengadopsi karakter
tokoh Dewi Srikandhi sebagai sosok yang memiliki citra sebagai perempuan yang memiliki semangat
kebangsaan dan nasionalisme yang tingg, mampu berperan aktif dalam rangka bela negara, memiliki
semangat belajar yang tinggi, serta menghargai perbedaan yang ada di sekitarnya guna memperkuat
kedaulatan suatu negara.

D. SIMPULAN
Rasa nasionalisme dan semangat kebangsaan merupakan karakter yang tidak dapat terbangun
dalam waktu yang relative singkat. Khususnya bagi generasi muda, untuk menumbuhkan kesadaran
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tersebut, dibutuh adanya pembinaan, pengawasan, serta pembiasaan dari lingkungan yang
mendukung. Keluarga dan masyarakat berperan besar dalam hal ini, khususnya dalam mengawasi
generasi muda dalam menghadapi perkembangan zaman yang rentan terhadap isu dan pengaruh
negatif yang ditimbulkan oleh kelompok kontra NKRI.
Karya sastra pewayangan memperkenalkan tokoh Dewi Srikandhi yang dianggap mampu dan
relevan untuk dijadikan tokoh teladan dalam mencerminkan generasi muda yang ideal. Di mana
karakter ideal ini tercermin dari karakter Dewi Srikandhi yang memiliki rasa nasionalisme dan
semangat kebangsaan, semangat belajar yang tinggi, terbuka dengan adanya perubahan, memandang
perbedaan sebagai sebuah kekuatan dan memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kedaulatan negara.
Hal demikian dapat tersampaikan kepada generasi muda melalui peranan karya sastra sekaligus
bimbingan dari orang tua guna mengarahkannya untuk mendapatkan pemahaman yang relevan
dengan budaya dan prinsip bhineka tunggal ika yang ada di Indonesia. Sehingga generasi muda
mampu melihat keberagaman bukan lagi sebagai ancaman, namun selaian sebagai kekayaan budaya
dan kualitas SDM dalam negeri, juga dapat melihatnya sebagai faktor utama dalam mempertahakan
kedaulatan NKRI.
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ABSTRAK
Era Internet of Things (IoT) merupakan era datangnya gelombang teknologi yang diprediksi akan
membawa banyak perubahan dalam hidup manusia. Ringkasnya IoT bertujuan untuk memperluas manfaat dari
konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Terlepas dari kemudahan yang ditawarkan,
terdapat dampak negatif yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, nilai-nilai luhur sastra Jawa berperan penting
bagi pembentukan karakter bangsa. Nilai-nilai luhur tersebut diyakini akan bertransformasi seiring perubahan
zaman. Oleh karena itu dibutuhkan kesiapan dan strategi supaya mampu memberikan kontribusi positif di era
Internet of Things. Terutama mampu mengamalkan nilai-nilai budi pekerti dalam usaha menjaga keutuhan
bangsa.
Kata kunci: transformasi, nilai sastra, IoT

ABSTRACT
The era of Internet of Things (IoT) is the era of the coming wave of technology that is predicted to bring many
changes in human life. In summary IoT aims to expand the benefits of continuously connected internet
connectivity. Regardless of the convenience offered, there is a negative impact. Therefore, the noble values of
Javanese literature play an important role for the character formation of the nation. These noble values are
believed to be transformed as the times change. Therefore it takes the readiness and strategy to be able to make
a positive contribution in the era of the Internet of Things. Especially able to practice the values of character in
an effort to maintain the integrity of the nation.
Keywords: transformation, literary value, IoT

A. PENDAHULUAN
Transformasi terjadi sebagai wujud usaha untuk mempertahankan diri. Tujuan jangka
pendeknyanya adalah menghasilkan output yang lebih baik, dan tujuan jangka panjangnya supaya
mampu bertahan dan mengikuti perkembangan zaman. Dalam kajian sastra khususnya, diharapkan
dengan adanya transformasi dapat memicu pengembangan kualitas dan daya saing.
Faktanya, zaman yang terus berubah memaksa orang untuk bisa beradaptasi. Perubahan yang
terjadi memang tidak selalu membawa kebaikan, tetapi tanpa adanya perubahan maka tidak akan ada
perbaikan. Dahulu dikenal era milenium, sekarang kita kenal era IoT. Era dimana segala hal
terkoneksi dengan internet secara terus menerus. Perubahan tersebut membawa banyak kemajuan
diberbagai bidang, namun tidak sedikit pula dampak negatif yang dibawanya. Salah satunya adalah
merosotnya nilai-nilai budi pekerti. Padahal nilai budi pekerti inilah yang nantinya menjadi perekat
kebhinekaan bangsa.
Merosotnya nilai budi pekerti tersebut dapat diidentifikasi menjadi lima hal ini, (1)
individualisme, dimungkinkan terjadi karena era IoT mengkondisikan manusia jarang berinteraksi,
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serta semakin majunya teknologi yang membantu manusia menyelesaikan tugasnya sendiri sehingga
merasa tidak membutuhkan bantuan dari orang lain; (2) menurunnya nilai ketaqwaan. Nilai
ketaqwaan berkaitan dengan sikap religi seseorang. Yaitu kepercayaan dan iman rohani terhadap
Tuhan. Lunturnya sikap ketaqwaan, diyakini akan melunturkan rasa saling menghormati dan
menghargai antar sesama; (3) menurunnya semangat gotong-royong. Lunturnya gotong royong
disinyalir dapat mengurangi rasa empati dan simpati, serta mendorong pada pemuasan kepentingan
pribadi; (4) menurunnya etika atau perilaku yang mencerminkan budaya Jawa; dan (5) tumbuhnya
gaya hidup hedonisme. Yaitu gaya hidup yang mementingkan keduniawian. Seperti pesta fora,
minum-minuman keras, narkoba, dan perilaku merusak diri lainnya.
Sebagai gambaran, (KPAI, 2017) merilis data Kasus Perlindungan Anak Berdasarkan Lokasi
Pengaduan dan Pemantauan Media Se-Indonesia Tahun 2011-2016. Kasus yang ada kemudian
dikelompokkan sehingga mudah untuk diidentifikasi. Pengelompokkan tersebut didasarkan pada
kasus yang rata-rata dialami oleh anak-anak remaja pada lingkup tertentu, yaitu (a) sosial dan anak
dalam situasi darurat; (b) keluarga dan pengasuhan alternatif; (c) agama dan budaya; (d) hak sipil dan
partisipasi; (e) kesehatan dan Napza; (e) pendidikan; (f) pornografi dan cyber crime; (g) anak
berhadapan hukum; (h) trafficking dan eksploitasi; (i) lain-lain.

Tabulasi Rincian Data Kasus Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak
Tahun 2011-2016

Sumber: Data dari website KPAI 2017
Berdasarkan bagan tersebut dapat dideskripsikan betapa tingginya kasus kekerasan yang
terjadi pada anak didasarkan pada pengaduan dan pemantauan media Se-Indonesia Tahun 2011-2016.
Diindikasikan pula, era IoT akan memberikan impact yang besar terhadap kehidupan sosial
masyarakat. Terjadi perubahan tingkah laku, gaya hidup, dan perubahan tata nilai.
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Dengan demikian, untuk menanggulanginya perlu dilakukan transformasi nilai sastra Jawa.
Hal ini didasarkan juga pada pemahaman bahwa tata nilai yang tidak dijaga, atau menurunnya nilainilai tersebut juga akan berdampak pada menurunnya nilai toleransi. Yang berakibat pada lunturnya
semangat kebhinekaan. Menurunnya nilai toleransi antar masyarakat, telah pula dibicarakan di
beberapa forum ilmiah1.
Stereotip yang berkembang, sastra merupakan produk lama dan terkesan usang. Selain itu,
sastra juga diidentikkan sebagai dunia imajinatif yang hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang.
Dimaknai oleh sekelumit kaum akademisi, sastrawan, dan penikmat sastra. Sedikitnya peminat sastra
berakibat pada minimnya sebaran sastra di dalam masyarakat. Oleh karena itu, Minimnya sebaran
sastra perlu mendapat perhatian, dan penyelesaian masalah. Mengingat banyak nilai positif yang ada
di dalamnya.
Nilai yang terkandung di dalam karya sastra diharapkan dapat dipahami, dinikmati, dan
memberikan manfaat bagi pembacanya. Supaya suatu karya sastra dapat dinikmati dan terus
mengikuti perkembangan zaman, maka perlu adanya transformasi nilai. Transformasi inilah yang
nantinya diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembentukan karakter generasi muda.
Transformasi nilai yang mampu membawa dampak positif di era IoT.
Selain itu, Penulis mengambil kajian ini dengan didasari oleh beberapa hal, seperti (1)
Maraknya berita hoak (kebohongan publik). Berita hoak yang propokatif dan memicu banyak konflik.
Ini juga menjadi salah satu bukti penyalahgunaan media sosial. (2) Isu SARA (radikalisme). Kasus
penistaan agama, teroris yang mengatasnamakan kepercayaan tertentu, dan lain sebagainya. (3)
karakter generasi muda yang masih lembek. Generasi yang rapuh dan mudah terprovokasi baik oleh
berita di tv atau media masa, oleh oknum tertentu, dan ajaran-ajaran yang menyimpang dari
kebenaran. (4) era IoT yang penuh dengan ketidakpastian. Di era yang penuh ketidak pastian tersebut
rasanya pantaslah apabila, kita menyiapkan diri untuk menyongsongnya dengan penuh kepercayaan
diri.

1.

Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang di atas, maka dapat

dirumuskan permasalahannya sebagai berikut. Bagaimanakah transformasi nilai sastra Jawa Jawa
dalam menghadapi era IoT?
2.

Tujuan
Setelah diketahui rumusan masalahnya, maka dapat diidentifikasi secara khusus tujuan

penulisan ini, yaitu mendeskripsikan transformasi nilai sastra Jawa Jawa dalam menghadapi era IoT.

1

Zakiyuddin Baidhaw. Muatan Nilai-Nilai Multikultural dan Anti-Multikultural Dari Mimbar Masjid Di Kota Solo.

(2014). Farida Hanum. Pendidikan Multikultural dalam Pluralisme Bangsa. (2015).
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B. KAJIAN TEORI DAN METODE
1. Transformasi nilai sastra Jawa
Menurut (Herawan, 2014) Transformasi nilai-nilai kehidupan manusia tidak direkayasa atau
dipaksakan melainkan mengalir alamiah, seperti halnya perubahan masyarakat agraris ke masyarakat
industri. Transformasi nilai-nilai kehidupan manusia bergerak secara evolutif yang secara pasti dapat
merubah pola pikir dan sikap dari suatu bangsa. Masyarakat agraris memiliki hubungan yang kuat
antara nilai-nilai tradisi dengan nilai-nilai spiritual yang bermuara pada memartabatkan alam sebagai
ciptaan Tuhan Yang Maha kuasa.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan Iptek yang begitu pesat berdampak pada perubahan
tata nilai dalam kehidupan manusia. Globalisasi merupakan kekuatan yang sangat deras membentuk
sebuah tatanan masyarakat global yang selalu bergerak pada nilai-nilai universal. Di era teknologi
komunikasi yang semakin canggih ini, bangsa yang memiliki kekuatan budaya dan ekonomi yang
menguasai sentra-sentra produksi dunia maka bangsa ini akan menjadikan rujukan bagi tata nilai
kehidupan manusia (Herawan, 2014).
Jamak diketahui bahwa dalam transformasi nilai sastra Jawa, kita tidak bisa lepas dengan nilai
khas yang ada dalam individu manusia. Nilai khas tersebut yang nantinya membentuk kepribadian,
dan menentukan peran serta posisinya di dalam kelompok masyarakat. Nilai yang dimaksud adalah
nilai budi pekerti atau pendidikan kararkter.
Pendidikan karakter adalah suatu proses pengubahan sikap dari yang buruk ke yang baik atau
suatu pengajaran tentang bersikap yang baik dan benar (ahklak, budi pekerti, susila) sesuai dengan
norma dan aturan yang berlaku di dalam masyarakat (Pebryawan, 2016). Dalam konteks psikologi,
karakter sangat dekat dengan kepribadian. Kepribadian yang baik tentu akan menjelma menjadi sikap
dan perbuatan yang baik pula. Oleh karenanya, karakter perlu ditanamkan sejak dini pada anak-anak,
sehingga akan tumbuh menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa serta mencerminkan nilai-nilai
luhur.
Penanaman nilai-nilai luhur bisa dilakukan dengan banyak cara, diantaranya melalui
pembelajaran sastra. Hal ini diperkuat oleh (Waluyo, 2009) yang menyatakan bahwa nilai sastra
berarti kebaikan yang ada dalam makna karya sastra bagi kehidupan. Nilai sastra dapat berupa nilai
medial (menjadi sarana). Nilai final (yang dikejar seseorang), nilai kultural, nilai kesusilaan, dan nilai
agama.
Senada dengan hal itu (Septiningsih, 2015) mengatakan bahwa pembangunan karakter bangsa
dapat pula dimulai dengan pembelajaran karya sastra di sekolah-sekolah. Dalam penelitiannya
diungkapkan bahwa materi sastra mengandung nilai-nilai pendidikan karakter yang bermanfaat bagi
siswa.
Pembicaraan tentang pentingnya pendidikan karakter telah banyak didiskusikan dan
diperbincangkan baik di forum ilmiah maupun di forum non-ilmiah. Hal ini membuktikan bahwa
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banyak pihak menyadari betapa pentingnya penumbuhan nilai karakter bagi siswa. (Ilminisa,
Siswanto, & Basthomi, 2016) Mengungkapkan tentang pentingnya pendidikan karakter. Dibuktikan
dengan penelitiannya berupa pendokumentasian mite, legenda, dan dongeng di Jombang dan
mengemas foklor lisan tersebut menjadi cerita anak bermuatan pendidikan karakter. Tujuan utamanya
adalah hasil pendokumentasian tersebut dapat dijadikan rujukan untuk pendidikan karakter.
Secara khusus (Sutardjo, 2006) menelaah tentang hakikat nilai, yang kemudian menemukan
bahwa nilai akan bermanfaat apabila mengandung empat hal, yaitu: (1) berguna, artinya mengandung
nilai untuk orang lain; (2) baik (benar atau indah), artinya merupakan nilai baik, benar, dan indah bagi
orang lain; (3) mempunyai nilai, maksudnya merupakan objek keinginan, mempunyai kualitas yang
dapat menyebabkan orang mengambil sikap menyetujui atau mempunyai sifat nilai tertentu. (4)
memberi Nilai, artinya menanggapi sesuatu hal sebagai yang diinginkan atau sebagai hal yang
menggambarkan nilai tertentu.

2. Datangnya Era Internet Of Things
Sekaranglah awal dimulainya era Internet of Things, perubahan diberbagai sektor kehidupan
yang ditandai dengan kemajuan teknologi. Siap tidak siap, kita tetap akan menerima dampak dari era
IoT. Oleh karenanya perlu sekali menyiapkan generasi muda untuk sigap menghadapi era IoT dengan
wawasan kebangsaan.
Internet of things berarti semua hal terkoneksi dengan internet. Pendek kata, kita bisa
mengoperasikan apapun dengan koneksi internet. Mulai dari mematikan lampu, menyalakan kompor,
menghidupkan ac, mengendalikan motor atau mobil dari jarak jauh, dan sebagainya. Pada dasarnya,
bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terusmenerus.
Kajian mengenai Internet of things sebetulnya telah lama dilakukan, baik dalam bentuk
seminar, artikel maupun jurnal (Atzori, Iera, Morabito, & Nitti, 2012); (Brown et al., 2013); (Want,
Schilit, & Jenson, 2015); serta (Mansfield-Devine, 2016). Hal ini mengindikasikan bahwa IoT cukup
menyita perhatian. Kehadirannya ditengarai akan membawa perubahan besar pada tatanan kehidupan
manusia.
Di Indonesia sendiri juga telah berdiri sebuah perusahan yang memfokuskan pada internet
dengan nama Indonesia IoT Pioneer. PT tersebut secara tersurat memberitakan datangnya era baru
yang membawa kemajuan teknologi dan berdampak pada peningkatan taraf hidup masyarakatnya.
Dalam lamannya (IoT, 2017) PT IoT Indonesia membuat slogan smart enterprise, smart city, and
smart consumer.
Tidak dapat dipungkiri, adanya era tersebut sangat mempermudah kehidupan manusia.
bermanfaat dari berbagai segi dan hal dalam keseharian manusia. Akan tetapi penulis menemukan,
setiap kali muncul perubahan selalu diikuti kebaikan dan keburukannya. Temuan tersebut berkaitan
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dengan dampak negatif yang mengikuti era IoT. Hal ini bukan berarti kita harus anti perubahan, atau
menjadi kaum resistance yang melawan datangnya gelombang perubahan tersebut.
Oleh karena itu, untuk menghadapi datangnya era IoT dibutuhkan kesiapan. Diharapkan
transformasi nilai-nilai sastra yang ada mampu memberikan manfaat secara langsung kepada para
penikmat karya sastra, dan manfaat secara tidak langsung kepada masyarakat luas.

3. Metode
Metode yang digunakan berupa deskriptif kualitatif. Diawali dengan cara menyajikan fakta
secara mendalam tentang realitas sosial dan berbagai fenomena terkait dengan subyek penulisan.
Ringkasnya, langkah-langkah penulisan ini adalah pertama, mengidentifikasi masalah yang ada yaitu
transformasi nilai sastra Jawa dalam menghadapi era IoT. Kedua, merumuskan masalah dan tujuan
penulisan. Ketiga, memperkaya informasi melalui studi pustaka terkait dengan kajian yang dilakukan.
Hal itu mencakup referensi dan rujukan baik berupa buku, website, jurnal, maupun artikel ilmiah.
Keempat, melakukan analisis data. Kelima, pembahasan dan menarik kesimpulan.

C. PEMBAHASAN
Transformasi nilai sastra Jawa Jawa dalam menghadapi era internet of things (IoT) adalah
suatu siklus yang berjalan secara apa adanya dan tidak bisa dipaksakan. Berlangsung secara pelan
hingga tidak semua orang menyadarinya. Menurut penulis, transformasi nilai sastra Jawa adalah
sesuatu yang tidak bisa dihindarkan. Merujuk pada era IoT yang penuh dengan tanda tanya, dengan
segudang perubahan yang ditawarkannya.
Oleh karena itu, ada tiga hal pokok yang dapat diungkapkan terkait transformasi nilai sastra
Jawa Jawa, yang pertama pentingnya publikasi Sastra. Hal ini berkaitan dengan publikasi penelitian
dan karya sastra Jawa itu sendiri, mulai dari sastra kuna sampai dengan sastra modern. Tentu ini
membutuhkan kerja keras dan kerjasama banyak pihak. Selama ini pendistribusian karya sastra,
utamanya karya sastra lama belum maksimal. Sehingga belum bisa dinikmati oleh banyak orang.
Memaksimalkan publikasi karya sastra melalui internet. Publikasi tersebut dapat diletakkan di
web ilmiah, ataupun aplikasi smartphone. Untuk karyanya pun bisa dikemas baik dalam bentuk pdf, ebook, ataupun aplikasi yang ada pada smartphone. Misalnya dengan memanfaatkan playstore yang
ada pada smartphone operation system android atau appstore di operation system nya apple.
Sedangkan untuk web yang sudah mempublikasikan karya sastra Jawa misalnya sastra.org, yang
berisi tentang sastra-sastra lama yang telah dialih-aksarakan; perpusnas.go.id, yang berisi tentang
beberapa judul novel Jawa modern yang sulit ditemukan di toko buku offline.
Penelitian-penelitian tentang karya sastra juga sulit sekali untuk dirunut, karena sampai
sekarang belum banyak hasil penelitian yang diunggah ke web sehingga bisa dinikmati oleh orang
yang membutuhkan. Dinikmati dalam artian, hasil penelitian tersebut dapat dijadikan referensi,
rujukan, dan sebagai batu pijakan untuk membuat penelitian selanjutnya. Tentu saja, hal ini juga
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bermanfaat dalam salah satu usaha untuk menghindari plagiarisme. Sebagai contohnya web-web yang
bisa dimanfaatkan untuk mengunggah hasil penelitian antara lain scholar.google.co.id, mendeley.com,
academia.edu, researchgate.net, dan lain sebagainya.
Kedua, transformasi nilai sastra Jawa Jawa tidak bisa lepas dari nilai yang terkandung di
dalam karya sastra tersebut. Telah diakui oleh banyak orang, bahwa karya sastra Jawa mengandung
nilai-nilai luhur yang bermanfaat dalam memberikan pelajaran, didikan, dan tuntunan bagi masyarakat
penikmatnya. Nilai-nilai tradisi yang melekat dalam karya-karya sastra tersebut diharapkan lebih
banyak dimunculkan, dikemas sedemikian rupa, sehingga mampu menarik minat konsumen sastra
khususnya di era IoT yang akan datang.
Nilai-nilai luhur yang dimaksud berupa nilai-nilai praktis yang dapat dipraktikkan dalam
keseharian. Sebagai contohnya cara berbicara, cara berbusana, dan cara berperilaku di dalam
masyarakat. Nilai-nilai tersebut tercermin di dalam perkataan dan perilaku, serta dapat dilihat dan
dirasakan oleh orang lain.
Ketiga, Sastra harus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Selain gaya publikasi
yang direformasi, penyajian sebuah karya sastra Jawa juga perlu untuk dibenahi. Sebagai contohnya
hal ini bisa dilakukan dengan cara membuat versi dwi bahasa atau tiga bahasa. Sehingga bagi orang
lain yang ingin belajar dan memahami sastra Jawa tidak terkendala karena bahasa ibu yang berbeda.
Selain itu para penggiat sastra Jawa dan kaum akademisi yang berkecimpung di dunia sastra Jawa
juga diharapkan terus berinovasi. Sehingga karya sastra yang ada dapat selalu relevan dengan
perubahan zaman.
Diharapkan dengan adanya transformasi nilai sastra Jawa Jawa dapat mencegah dampak
negatif era IoT seperti telah disebutkan seperti mampu menumbuhkan semangat gotong royong.
Sehingga timbul kembali perasaan empati dan simpati. Perasaan yang saling membutuhkan satu sama
lain. Rasa yang didapat ketika hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal itu pula yang akan mengurangi
sifat egois atau individualistis.
Transformasi nilai tersebut juga diyakini akan memberikan manfaat dalam sosial
kemasyarakatan, utamanya meningkatkan unggah-ungguh basa Jawa yang merupakan kearifan lokal.
Sudah menjadi rahasia umum bahwa budaya Jawa adalah salah satu budaya yang adiluhung, dan
wajib untuk dilestarikan.
Selain itu, diyakini adanya transformasi nilai sastra Jawa Jawa dapat mengurangi gaya hidup
hedonisme. Hal ini terjadi karena, nilai sastra Jawa termasuk budayanya mengajarkan tentang cara
hidup yang sederhana “samadya”. Hal ini tercermin pula dalam karya-karya sastra Jawa modern.
Sebut saja novel Chandikala Kapuranta karya Sugiarto Sriwibawa (2002), novel Prau Gethek
Nyabrang Jaladri karya Soekirman (2014), dan novel Astirin Mbalela karya Suparto Brata. Pada
akhirnya, dengan adanya transformasi nilai sastra Jawa Jawa diharapkan dapat memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat dalam menghadapi era Internet of Things (IoT).
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D. SIMPULAN
Berdasarkan kajian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa transformasi nilai
sastra Jawa Jawa penting dalam menghadapi era IoT. Transformasi tersebut mencakup publikasi karya
sastra dan penelitian sastra, transformasi nilai luhur sastra Jawa, dan yang terakhir transformasi sastra
dalam usahanya untuk selalu mengikuti perkembangan zaman.
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ABSTRAK
Sastra merupakan salah satu media pembelajaran bagi seseorang untuk memahami jati dirinya karena
karya sastra bisa menginspirasi pembacanya, seperti Terjemahan Babad Sumenep yang banyak
menginventarisasikan sejumlah kejadian besar yang berkenaan dengan ajaran tentang jati diri orang Madura
sebagai potret sosial. Babad merupakan karya penulisan sejarah (historiografi) tradisional yang banyak
mengungkap gambaran kehidupan masyarakat Madura yang masih relevan dengan kehidupan saat ini, sehingga
babad Sumenep sangat layak dijadikan sebagai sumber pengkajian mengenai kehidupan serta watak sosial
masyarakat khususnya masyarakat Madura.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif yaitu peneliti berusaha
menguraikan dan mendeskripsikan objek yang diteliti dengan menjelaskan Jati Diri Manusia Madura dalam
Terjemahan Babad Sumenep Karya H. Werdisastro. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi
kepustakaan, studi kepustakaan adalah kegiatan penelusuran dan penelaahan literatur.
Hasil penelitian Jati Diri Manusia Madura dalam Terjemahan Babad Sumenep Karya H. Werdisastro
terdapat kesimpulan meliputi: a). Kepribadian Manusia Madura dalam bentuk prilakunya seperti menghormati
orang tua , guru, dan pimpinan. Istilah Madura (bhuppa’-bhabhu’,ghuru, rato), memegang teguh nilai-nilai
keagamaan, pemberani atau (bangalan), pekerja keras (cakang) dan lain sebagainya. b). Identitas manusia
Madura seperti menjodohkan keturunnnya yang biasa dikenal dengan istilah (mapolong tolang) nama suatu
daerah diambil dari salah satu kisah hidup leluhurnya. dan c). Keunikan etnik Madura seperti tradisi hadrah,
sinden atau tarian tradisional yang diiringi musik klasik yang disebut (klenangan), dan mendatangi makam yang
dianggap keramat.
Kata Kunci : Jati Diri, Babad Sumenep

ABSTRACT
Literature is one of the learning media for a person to understand his / her identity because literary
works can inspire his readers, such as the Babad Sumenep Translation which many inventoried a number of
great events related to the teachings of Madurese identity as a social portrait. Babad is a traditional
historiography that reveals the life of Madurese that is still relevant to the present life, so that Sumenep's
chronicle is very worthy of being a source of study about the life and social character of society, especially
Madurese society.
The method used in this study is a qualitative description method that researchers try to describe and
describe the object under study by explaining Madurese Self Madness in Babad Sumenep Work H. Werdisastro.
The technique used in this research is literature study, literature study is the activity of literature search and
study.
The result of Madurese Self Study in the Babad Sumenep Translation of H. Werdisastro's Work
concludes: a). Madura Human Personality in the form of behavior such as respect for parents, teachers, and
leaders. The term Madura (bhuppa'-bhabhu ', ghuru, rato), holds religious values, brave or (bangalan),
hardworking (cakang) and so forth. B). Madurese human identity as mate keturunnnya commonly known by the
term (mapolong tolang) the name of a region taken from one of the story of his ancestral life. And c). The
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uniqueness of ethnic Madurese such as tradition of hadrah, sinden or traditional dance accompanied by classical
music called (klenangan), and go to the tomb that is considered sacred.
Keywords: Identity, Babad Sumenep

A. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sastra adalah kumpulan alat untuk mengajar, buku petunjuk atau pengajaran yang baik
(Ratna, 2003:1). Sifat sastra adalah dulce etcutile. Setiap pengarang dalam menciptakan karya sastra
pasti terlahir akibat adanya olah fikir yang imajinatif, luapan perasaan yang mendalam, serta potret
kehidupan pengarangnya yang tertuang dalam

karya yang dihasilkan. Karya sastra dapat pula

mempengaruhi pembacanya sebagai gambaran kehidupan.
Sastra mempunyai fungsi yang penting bagi kehidupan, diantaranya fungsi reaktif, yaitu bisa
memberikan rasa senang, gembira, dan menghibur. Fungsi didaktif, yaitu mampu mengarahkan dan
mendidik pembaca karena nilai-nilai kebenaran yang terkandung di dalamnya. Fungsi moralitas, yaitu
dapat memberikan pendidikan moral yang baik dan tidak baik bagi pembacanya. Fungsi religiusitas,
yaitu manfaat yang mengandung ajaran-ajaran agama yang harus dan wajib diteladani oleh
pembacanya (Hastuti dan Murdiwiyono, 2009:187).
Karya sastra juga berfungsi untuk menginventarisasikan sejumlah besar kejadian-kejadian,
yaitu kejadian-kejadian yang telah dikerangkakan dalam pola-pola kreativitas dan imajinasi, pada
dasarnya seluruh kejadian dalam karya, bahkan juga karya-karya yang termasuk ke dalam genre yang
paling absurdpun merupakan kejadian yang pernah dan mungkin terjadi dalam kehidupan sehari-hari.
Nyoman mengemukakan karya sastra bukan semata-mata kualitas otonom atau dokumen sosial
melainkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.
Sastra secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, yaitu puisi, prosa, dan drama. Prosa
adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemeranan, latar serta
tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang bertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga
menjalin suatu cerita. (Aminuddin, 2004:66). Prosa terbagi menjadi prosa lama dan prosa baru. Prosa
lama dalam pembagiannya terdapat hikayat, tambo, dongeng, salah satu yang termasuk prosa lama
yaitu babad.
Babad merupakan karya penulisan sejarah (historiografi) tradisional yang muncul pada abad
XVI – XIX, dengan fokus ceritera pada berbagai ceritera sejarah dari berbagai masyarakat tradisional
setelah tahun 1500-an (Sastro, 1996:iv). Babad Sumenep karya H.Werdi Sastro adalah babad yang
menceritakan tentang kisah raja-raja dan permaisuri bahkan kerajaannya, beserta masyarakat dan
kejadian suatu tempat di Sumenep sehingga menghasilkan rangkaian cerita yang istana sentris dan
menarik.
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Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini berkaitan dengan jati diri manusia Madura
dalam Terjemahan Babad Sumenep karya H. Werdisastro. Peneliti menggunakan sosiologi sastra
sebagai pisau bedah karena ingin menghubungkan potret sosial masyarakat masa kini dan masa
lampau tentang pergeseran nilai moral yang terjadi saat ini sehingga memotivasi peneliti mengangkat
judul jati diri manusia Madura dalam Terjemahan Babad Sumenep Karya H. Werdisastro. Peniliti
menjumpai beberapa masalah sosial dalam kehidupan sehari-hari seperti pemuda Madura yang telah
lupa terhadap jati dirinya, tidak menyadari karakternya sendiri salah satu contohnya yaitu
meninggalkan salat, kurangnya penghormatan terhadap orang tua misalnya membentak. Kurangnya
penghormatan pada guru misalnya mendahuluinya saat berjalan dan menggerutu saat diperintah.
Ketidak setiaan pada pimpinannya. Perilaku semacam itu tidak seideal perilaku manusia Madura
terdahulu seperti yang dimuat oleh H.Werdi Sastro dalam karyanya yaitu Babad Sumenep, namun hal
itu bisa dijadikan sebagai contoh yang luhur untuk memperbaiki moralitas manusia Madura di masa
kini sesuai dengan jati dirinya. Penelitian jati diri manusia jarang dilakukan, maka dari itu peneliti
tertarik untuk mengangkat judul jati diri manusia Madura dalam Terjemahan Babad Sumenep.
Bertambahnya jumlah penelitian tentang jati diri manusia Madura ini secara otomatis juga menambah
wawasan dan kuantitas ilmu pengetahuan bagi para pembacanya.
Peneliti menggunakan Babad Sumenep karya H. Werdi Sastro versi terjemahan sebagai objek
penelitian yang disalin oleh keturunan pengarang aslinya yaitu Sastrawijaya, sehingga terbentuklah
Babad Sumenep yang menggunakan bahasa Indonesia.
Pengkajian tentang jati diri manusia Madura ini sangat berguna dalam pengajaran sastra
khususnya bagi sastrawan pemula di Madura. Pemanfaatan hasil penelitian ini secara teoritis bisa
digunakan sebagai bahan pembelajaran maupun referensi dalam pengajaran sastra, sedangkan
pemanfaatan Secara aplikatif bisa dalam bentuk kegiatan mengidentifikasi jati diri manusia Madura
dalam menganalisis suatu karya sastra, baik karya sastra yang sifatnya keMaduraan maupun karya
sastra yang bersifat umum.
Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik sebuah
rumusan masalah yaitu Bagaimana Jati Diri Manusia Madura dalam Terjemahan Babad Sumenep
karya H.Werdisastro?
Tujuan Pembahasan
Tujuan Umum
Secara umum tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh
deskripsi tentang jati diri manusia Madura dalam Terjemahan Babad Sumenep karya Werdi Sastro.
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Tujuan Khusus
Berdasarkan tujuan di atas secara khusus penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi
tentang:
1. Kepribadian Manusia Madura dalam Terjemahan Babad Sumenep karya H. Werdi Sastro.
2. Identitas Diri manusia Madura dalam Terjemahan Babad Sumenep karya H. Werdi Sastro.
3. Keunikan Manusia Madura dalam Terjemahan Babad Sumenep karya H. Werdi Sastro
Asumsi
1. Terjemahan Babad Sumenep memiliki muatan jati diri orang Madura yang ditunjukkan oleh tokohtokohnya melalui jalinan cerita yang dihadirkan oleh pengarang sehingga pembaca terutama
masyarakat Madura dapat memahami jati dirinya.
2. Terjemahan Babad Sumenep benar-benar menunjukkan jati diri orang Madura seperti kepribadian,
identitas dan keunikannya yang harus dimiliki orang Madura.
Pengertian Istilah
Definisi istilah ini dimaksudkan untuk merumuskan pandangan atau menyamakan persepsi
tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul agar tidak terjadi kesalahfahaman terhadap judul
penelitian ini.
1. Jati diri adalah manusia yang tampil tanpa harus menyembunyikan dirinya sendiri. Ia tidak lari dan
menyembunyikan wajahnya dirinya. Ia tidak mau lari dari dirinya sendiri, dan tetap menjadi
dirinya sendiri. Ia bersikap otentik atas dirinya sendiri, menghayati dan menunjukkan diri sesuai
dengan keasliannya dengan kepribadian yang sebenarnya tidak mau meniru orang lain, dirinya
tumbuh dan berkembang dari dalam, terbentuk oleh tempaan dan pengalaman. Ia juga tidak mudah
terombang- ambing oleh mode, tanpa kawatir dinilai kuno dan ketinggalan zaman namun bukan
berarti statis.
2. Manusia Madura adalah masyarakat yang bertempat tinggal di pulau Madura, terletak di pojok
timur pulau Jawa.
3. Babad adalah karya penulisan sejarah (historiografi) tradisional yang muncul pada abad XVI –
XIX, dengan fokus cerita pada berbagai cerita sejarah dari berbagai masyarakat tradisional setelah
tahun 1500-an.
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B. KAJIAN TEORI DAN METODE
1. Rancangan Penelitian
Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan terdiri dari satu variabel. penelitian ini
mendeskripsikan tentang jati diri manusia Madura dalam terjemahan Babad Sumenep. Penelitian
kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena
yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada ( Lincoln dan Guba
dalam Moleong, 2012:8)
2. Data dan Sumber Data
Arikunto (2010: 161) menerangkan bahwa data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang
berupa fakta atau angka. Data dalam penelitian berupa kata atau kalimat dalam terjemahan Babad
Sumenep. Sumber data dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah
kata tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini
berupa kata-kata dan tindakan serta data tambahan yang terdapat dalam Terjemahan Babad Sumenep.
3. Instrumen Penelitian
Instrument penelitian ini adalah penelitian sendiri. Peniliti yang akan menjadi instrument
dan memegang peran penting dalam pengumpulan data dan analisis data. Penggunaan instrument
tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pengumpulan data dan analisis data melibatkan proses
pengidentifikasian analisis dan pendeskripsian. Proses tersebut melibatkan pengetahuan, pengalaman,
dan keahlian yang relevan dengan topik kajian, maka manusialah satu-satunya instrument yang dapat
digunakan dalam penelitian.
4.Teknik Pengumpulan Data
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik studi
kepustakaan sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian kualitatif karena yang dijadikan data
dalam penelitian kualitatif adalah kata atau kalimat dalam terjemahan Babad Sumenep.
5.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data ini ditempuh dengan langkah berikut: (1) Membaca dan memahami isi

yang terdapat dalam terjemahan Babad Sumenep. (2) Mengidentifikasi data, yaitu pengumpulan data
berdasarkan kajian yang ditentukan. (3) Mengklasifikasi data, yaitu mengklasifikasi data yang telah
dikumpulkan berdasarkan jati diri pada aspek jati diri; a) kepribadian manusia Madura, b) identitas
diri manusia Madura, c) keunikan manusia Madura. (4) Mendeskripsikan data, yaitu mendeskripsikan
secara kualitatif dan memberikannya suatu pemahaman yang mendalam.

C. PEMBAHASAN
Jati Diri Manusia Madura dalam Terjemahan Babad Sumenenep Karya H.Werdisastro
Kepribadian Manusia Madura dalam Terjemahan Babad Sumenenep Karya H.Werdisastro
Kepribadian manusia terlihat dari jiwa dan raganya. Raga yang menjadi ekspresi dari jiwa
seseorang karena emplementasi pikiran, perasaan, situasi batin yang termunculkan. Kepribadian
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manusia Madura juga bisa terlihat dari sifat dan prilakunya, seperti yang terdapat dalam kutipan
berikut:
Keinginan Jokotole untuk ikut Bapaknya, akhirnya terkabul juga. Ia terpaksa ikut ke tempat
Bapaknya bekerja. Ketika waktu zuhur tiba, Empo Kelleng dengan para pekerjanya
beristirahat untuk sembahyang”. (Sastro, 1996:13)
Kutipan di atas masuk pada kepribadian yang menunjukkan aktivitas keagamaan yang telah
dilakukan oleh orang tua Jokotole dan para pekerjanya. Kepribadian semacam itu telah ada pada diri
orang Madura sejak dulu hingga kini. bagi manusia Madura salat merupakan tiang agama karena solat
akan membuat agama yang diyakini menjadi semakin kuat sekuat keimanannya kepada Allah SWT.,
pernyataan di atas relevan dengan pendapat Rifai,( 2007:232) orang Madura dalam menjalani
hidupnya akan selalu ikhlas sepenuhnya serta tunduk atas kehendak Allah, untuk itu orang Madura
dituntun dan dituntut agar tidak putus dalam melaksanakan solat yang lima waktu.
“Ayo borgol! Nanti kamu tahu sendiri. Walaupun aku hanya berdua serta masih anak-anak,
aku tidak akan mundur. Aku tidak akan takut sama orang sama-sama berkumis panjang ini.
Kalau memang berani, silakan maju, ujar Jokotole dan Agus Wedi hampir bersamaan.
(Sastro, 1996:27)
Kutipan diatas menunjukkan kepribadian manusia Madura yang berani dan mudah
tersinggung. Jokotole atau Agus Tole dan Agus Wediberani menantang orang yang mengancamnya
karena tersinggung dengan ucapan kasar yang dilontarkan pesuru raja gersik itu untuk membawanya
dan adiknya kehadapan sang raja sehingga mengambil tindakan pembelaan demi sesuatu yang
dianggapnya benar. Sampai saat ini sifat semacam itu masih kuat pada kepribadian manusia Madura.
Pernyataan diatas sesuai dengan pendapat Rifai(2007:253) Bagi orang Madura seseorang yang berkata
kasar, menyinggung perasaan, lancang dan ketidak pantasan didengar oleh telinga orang Madura
mempunyai ungkapan comantakka kata ini memiliki arti cara berbicara yang melangkahi norma tata
kesopanan, kasar, jika sudah menghadapi orang yang kasar perkataannya maka tidak segan-segan
Jokotole dan Agus Wedi melawannya.
Jokotole merasa prihatin melihat bapaknya semakin kurus, kulitnya semakin hitam, serta
penuh dengan kudis.” Pak! Bapak pulang saja keSumenep. Biarlah aku yang melanjutkan
pekerjaan bapak. Do’akan saja, mudah-mudahan aku selamat.” pinta Jokotole pada
bapaknya. (Sastro, 1996:34)

Kepribadian Jokotole yang hormat dan patuh serta berbakti terhadap orang tua ditunjukkan
saat melihat bapaknya terpuruk oleh pekerjaan yang sangat berat yang harus diselesaikannya.
Keiklasannya dalam berbakti benar-benar ditunjukkan sebagai seorang anak Madura dalam
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menghormati bhuppa’ (bapak) bhabhu’(ibu). Menghormati kedua orang tua sudah tertanam pada diri
manusia Madura sejak masih kecil sesuai dengan falsafah orang Madura. Tidak bisa dipungkiri
bahwa setiap perbuatan anak baik buruknya pasti atas dasar pendidikan karakter dan doa yang
diberikan orang tuanya. Pernyataan diatas sesuai dengan pernyataan Rifai (2007:422) Manusia
Madura dalam menjalani hidupnya memang dituntun untuk menghormati orang tuanya (dengan
mendahulukan ibunya sebelum ayahnya), lalu para sesepuhnya, sesudah itu para gurunya, kemudian
baru pemerintahnya
“Ayo kalau mau dikerjakan, biar cepat selesai, ajak Jokotole. Biarlah kamu saja yang
megerjakannya. Laslah dengan baik, sebab hanya kamu yang mengatakan sanggup kepada
baginda raja. Mudah-mudahan akan cepat selesai, sebab aku sudah lama disini dan rindu
pada anak isteri serta kampung halaman”, ujar salah satu pandai besi. (Sastro, 1996:41)
Ungkapan

Orang Madura yang pekerja keras bhajeng (rajin), bharenteng(sangat giat),

cakang (cekatan berkegiatan), parekas

(penuh prakarsa), tanggbinas (cepat bertindak). Jokotole

berusaha untuk tidak membuatnya putus asa untuk itu orang yang gagal diharapkannya agar tidak
takut molae dari alip pole (mulai dari alif lagi) mereka diharapkan tidak akan ragu-ragu untuk
memulainya dari awal lagi. Pernyataan diatas selaras dengan pendapat Rifai (2007:347) Manusia
Madura memiliki kepribadian yang keras dalam bekerja. Etos kerja orang Madura terhitung tinggi
karena secara naluriah bagi mereka bekerja merupakan sebagian daripda beribadah sesuai dengan
ajaran islam yang dianutnya.
“Sudahlah, Kanda! Walaupun orang japan berbaris bagaikan pasir, aku tidak akan
beranjak dari tempat ini. Saking untungnya aku dan kanda yang akan mati di negeri sendiri.
Aku ingat wasiat Paman Padusan, yang dinamakan raja utama yaitu raja yang mati dalam
peperangan karena membela negerinya. Apalagi aku dan kanda sama-sama keturunan
pemimpin perang.” (Sastro, 1996:160)

Manusia

Madura itu mengutamakan kekerabatannya atau golongannya. Kekerabatan

manusia Madura sangat kental mereka saling melindungi satu sama lain saling membantu terlebih saat
kerabat atau tetangganya sedang memiliki acara mereka akan berpartisipasi sebagai tenaga kerja
bahkan sebagai donatur, Apalagi seorang raja atau pemimpin memang sudah seharusnya melindungi
rakyat dan daerah kekuasaannya demi suatu kemakmuran dan keamanan di daerahnya terkadang jiwa
dan raganya dipertaruhkan. Sifat kesatria yang ditunjukkan oleh istri raja Madura itu sangat pemberani
dan iklas dalam berjuang. Pernyataan di atas relevan dengan pendapat Rifai (2007:211) manusia
Madura saling setia teman, sungguh hati pada pekerjaan, berbakti pada sesepuhnya, setia pada
atasannya, loyal atau setia pada negaranya.
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“Hamba semua sudah pamit pada isteri dan anak demi membela baginda. Dan hamba
memohon untuk mati lebih dulu dalam peperangan”. (Sastro, 1996:167)
Kepribadian manusia Madura salah satunya yaitu setia pada pimpinannya(nganggheb ka
lorana) atau rajanya bahkan pada zaman itu rakyatnya rela mati dan rela meninggalkan anak istrinya
demi melindungi rajanya. Hal itu terjadi karena sesosok raja itu sangat adil, mengayomi, melindungi,
menghargai rakyatnya sehingga sangat dihormati dan dicintai oleh rakyatnya. Pengorbanan seorang
pemimpin atau atasannya sangat berimbang, mereka saling melindungi, menghargai satu sama lainnya
sehingga bawahan akan tulus melakukan apa saja demi atasannya. Pernyataan di atas relevan dengan
pendapat Rifai ( 2007:211) bila dikaitkan dengan pembawaan koko dan sadubuna

umumnya

pembawaan loyal dan setia orang Madura itu menyebabkan mereka kenning eandhellaghi dapat
diandalkan sehingga sangat terpercayakan.
“Hati-hatilah dalam bertingkah laku dan berbicaralah yang halus. Bila orang tua bercinta,
janganlah ditentang. Semua pekerjaan dipikir lebih dulu.” (Sastro, 1996:173)

Kepribadian manusia Madura yaitu mengutamakan sopan santun dalam bertingkah laku,
terlebih jika menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Kepribadian semacam itu
ditanamkan pada diri manusia Madura sejak dini karena hal itu termasuk etika adat kesopanan yang
diutamakan oleh manusia Madura,

Baik prilaku ataupun pembicaraan terhadap orang yang

ditinggikan ataupun dihormati. Sopan santun sangat diterapkan oleh para orang tua pada anakanaknya tapi pada zaman yang sudah dirasuki budaya luar terkadang masih saja ada yang terpengaruh
oleh lingkungan di luar keluarga sehingga anak terkesan membantah dan menentang bahkan melawan.
Orang Madura menyebutnya dengan cangkolang hal ini relevan dengan pendapat Rifai (2007:266)
orang Madura sangat menghargai adat sopan santun dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
Ketidak pantasan dalam menjalani tindak-tanduk dalam perbendaharaan kosakata Madura disebut
dengan cangkolang kata ini menunjukkan sifat perbuatan tidak sopan.

Bala tentara Sumenep tidak merasa gentar. Mereka rela berhadapan dengan musuh yang
begitu banyak. “Untung juga aku menemukan musuh yang sebanyak itu, sebab kalau aku
menyerang satu kali, paling sedikit empat atau lima orang akan mati. Aku rela mati demi
membela baginda Pangeran Sumenep yang sangat kucintai.” bisiknya dalam hati bala
tentara Sumenep. (Sastro, 1996:183)
Kepribadian manusia Madura salah satunya rela berkorban . jika dikaitkan dengan sifat
pembawaan (esto) loyal dan setia menyebabkan orang Madura (kenning eyandhelaghi) dapat
diandalkan sehingga sangat dipercaya. Ketulusan manusia Madura tidak tanggung-tanggung pada
majikannya yang baik, seperti yang dilakukan bala tentara Sumenep mereka rela mati demi membela
Bagindanya. Seseorang tidak akan berjuang mati-matian jika atasannya tidak sebaliknya hal ini
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selaras dengan pendapat Rifai (2007:321) seorang atasan yang baik dan bijaksana akan tetap
dihormati, disenangi, dan disayangi bawahannya sehingga dapat merasa bagaikan bertelur di atas
beras atau ajam atellor e bherras.
“Memang benar, ibu. Karena aku adalah seorang Pangeran dan keterunan panglima
perang serta yang meninggal ayah sendiri, aku merasa malu kalau tidak membalasnya.
Kalau hal itu tidak dilakukan, jelas akan menjadi buah bibir para raja, dan aku dikira takut
mati. Aku takut disangka tidak jantan,” bantahnya. (Sastro, 1996:196)
Kepribadian yang ditanamkan sejak dini oleh para sesepuh ditunjukkan oleh Pangeran
Batopote yang angkuh dan pemberani, ia memaksakan kehendak untuk turun ke medan perang
meski masih dini. Orang Madura lebih memilih mati daripada dicap sebagai pecundang, karena takut
dilecehkan (e tongghang) maka pangeran Batopote bersikeras akan ikut dalam peperangan.
Seseorang yang tidak berani melawan jika dilecehkan akan dicap sebagi orang yang penakut dan
memalukan apalagi masih keturunan berdarah perang hal ini selaras dengan pendapat Rifai
(2007:218) Manusia Madura memang memandang rendah orang yang penakut, tatanan yang lemah,
pranata tak berwibawa. Jika tidak dijalankan dengan keberanian, kekuatan, ketegasan dan kepastian
maka tidak jarang akan ada orang yang (nongghang).
Setibanya di pekarangan keraton, Pangeran Ellor berkata, “Wangsadumetra! Sekarang aku
dan kamu sudah sampai pada ajal, dapatkah kamu memohon pada Allah Yang Maha Kuasa.
Mudah-mudahan kita akan mati dalam keadaan islam dan iman.” (Sastro, 1996:252)
Keyakinan dalam beragama orang Madura sangatlah kental, agama yang dianut orang
Madura mayoritas adalah agama islam. Salah satunya ditunjukkan oleh pangeran Ellor sebelum
menjemput ajal yang tengah mengajak Wangsadumatra memohon pada tuhanya agar tetap dalam
keyakinan islam, iman, dan tetap yakin bahwa Allah tuhan yang disembahnya. Keselarasan ditemui
dalam pendapat Rifai (2007:233) Manusia Madura berkeyakinan bahwa usia atau umur seseorang
Allah yang menentukan, mereka yang pasrah tidak perlu hawatir karena akan selalu dihormati dan
dihargai oleh orang-orang disekitarnya karena ia akan dianggap sebagai perca Al-Quran (bingrambingna Kor’an) meski ia akan pulang ke rahmatullah maka insyaAllah

kerahiman Allah

menunggunya di akhirat.
Kamu harus tahu pada kewajibanmu. Ikutilah jejak orang-orang baik. Semua tingkah laku
jika tidak mengikuti aturan, akan lepas dari sasaran. (Sastro, 1996:266)
Manusia Madura sangat menghargai adat sopan santun dalam bermasyarakat. Perbuatan yang
tidak sopan itu disebut perbuatan cangkolang, hal itu sangat tidak dibenarkan jika dilakukan
dihadapan orang yang dituakan atau ditinggikan kedudukan martabatnya. Pemahaman tentang
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cangkolang sudah ditanamkan didada anak Madura sejak dini agar tidak melakukan perbuatan tercela
ditengah masyarakat dikemudian hari, meski terkadang masih saja usaha penanaman sopan santun itu
tidak berhasil bagi sebagian generasi manusia Madura, hal ini relevan dengan pendapat Rifai
(2007:266) Ungkapan ketidak pantasan dalam bertindak tanduk disebut (cangkolang) kata ini secara
umum dimaksudkan menunjukkan sifat perbuatan tidak sopan, sikap dan kelakuan yang dianggap
melanggar ketertiban nilai-nilai budaya yang luhur dan norma-norma adat yang baik.
Identitas Manusia Madura dalam Terjemahan Babad Sumenenep Karya H.Werdisastro
Identitas adalah suatu cirri yang menjadi pengenal bagi seseorang sehingga menjadi tepat
pada sasaran. Setiap etnis atau suku bangsa memiliki ciri khusus yang membedakan dengan etnis
atau suku bangsa lainnya.
Jenazah Pangeran Bukabu dimakamkan Di Bukabu. Sekarang Bukabu menjadi sebuah desa
di kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep. Sedangkan Pangeran Baragung menjadi
sebuah desa di kecamatan Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep. (Sastro, 1996:2)

Desa bukabu dan desa baragung hanya ada di pulau Madura. Asal muasal dinamakannya
desa tersebut berawal dari kisah hidup seseorang yang pernah menjadi tokoh penting di Madura
Sumenep. Salah satu Manusia Madura memiliki nama yang telah diabadikan menjadi nama desa,
hingga ahirnya menjadi identitas tersendiri bagi manusia Madura pada masa ini. Hanya di Maduralah
ada desa bukabu, baragung yang berawal dari nama pangeran Bukabu dan pangeran Baragung
sebagai identitas pengenal orang luar Madura. Tokoh penting yang menjadi awal pembentukan dan
kejayaan daerah Madura memang patut untuk diabadikan.
Sultan Majapahit atau Brawijaya hendak membangun pintu gerbang raksasa yang terbuat
darti besi. Untuk mewujudkan maksudnya itu, maka sebanyak pandai besi setanah Jawa dan
Madura sama-sama dipanggil ke Majapahit. (Sastro, 1996:16)
Etos kerja orang Madura terhitung tinggi karena secara naluriah bagi mereka bekerja adalah
bagian dari ibadahnya sesuai dengan ajaran agamanya. Bagi orang Madura tidak ada pekerjaan yang
berat, kurang menguntungkan yang penting halal. Orang Madura bertebaran di luar daerahnya untuk
mencari pekerjaan demi memperbaiki perekonomiannya hal ini relevan dengan pendapat Rifai
(2007:328) bersatu kita teguh bercerai kita jatuh rupanya membekas secara mendalam pada diri
morang madur aorang- orang Madura d(i perantauan, dengan sendirinya semakin jauh daerah yang
dihuninya di Madura, akan semakin sedikit jumlah orang Madura di suatu daerah.
“Sepeninggal Empo Kelleng dari rumahnya, banyak orang yang menyuruh untuk
membuatkan perkakas tani pada Jokotole. Dengan menggunakan perkakas buatan
Jokotole, tanamannya tidak pernah rusak, malah berhasil dengan baik . (Sastro, 1996:17)
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Madura sebagian besar penduduknya memilih menjadi seorang petani sehingga manusia
Madura dikenal sebagai petani. Sejak dahulu aktifitas bercocok tanam sudah dilakukan oleh
masyarakat Sumenep yang ditunjukkan dengan memesan perkakas tani kepada jokotole. Madura
merupakan bumi agraris karena masyarakatnya mayoritas berprofesi sebagai petani, entah petani
garam ataupun bercocok tanam, petani sangat membantu melengkapi kebutuhan yang berprofesi
sebagai pegawai hal ini relevan dengan pendapat Sadik (2011:13-14) orang Madura secara tradisional
sebagai masyarakat agraris, pada hakikatnya petani Madura merupakan petani yang ulet.
“Banyak

perempuan yang menaruh perhatian padanya. Namun oleh baginda raja ia

ditunangkan dengan puteri satu-satunya, yaitu Raden Ajeng Sekar Kedatun. (Sastro, 1996:53)

Tradisi manusia Madura dalam perjodohan masih kental terlebih dikalangan darah biru atau
kerajaan terkadang orang Madura yang berpendidikan memiliki anggapan bahwa pernikahan sedarah
akan membuat keturunannya penyakitan, tetapi hal itu belum diyakini oleh masyarakat awam. karena
tradisi perjodohan sangat kuat dikalangan masyarakat maka tetap saja tradisi itu dilakukan oleh
sebagian orang Madura tanpa hawatir dengan dampaknya. hal ini selaras dengan pendapat Rifai
(2007:304) Kegiatan itu disebut (apo’-ghempo’) artinya mengumpulkan. Perjodohan dikalangan
keluarga berada juga sering dilakukan yang disebut dengan (mapolong tolang) yang artinya
mengumpulkan tulang tujuannya harta benda yang menumpuk dapat diwariskan dikalangannya
sendiri sehingga tidak jatuh ketangan orang luar, tradisi tersebut menjadi identitas tersendiri bagi
manusia Madura seperti yang dilakukan baginda Raja pada putrinya.
Di tengah perjalanan, Dewi Ratnadi merasa haus. Ia ingin minum. Jokotole berusaha minta
air pada orang. Air itu sangat dingin. Karenanya tempat tersebut diberi nama
”Banyocellep”. (Sastro, 1996:87)
Sejarah hidup Dewi Ratnadi saat dalam perjalanan pulang keSumenep bersama suaminya
Jokotole mengalami kehausan dan saat itu ada seseorang yang memberinya air yang sangat dingin
sehingga daerah itu dinamakan Banyocellep, banyo artinya air bahasanya diserap dari bahasa jawa
dan cellep artinya dingin bahasanya adalah bahasa asli Madura. penyatuan kedua bahasa tersebut
terjadi karena peristiwa sejarah kedua tokoh tersebut berasal dari dua etnis yang berbeda yaitu Madura
dan jawa. Sejarah hidup yang berkaitan denga nama suatu daerah di Madura menjadi identitas
tersendiri. Sejarah hidupnya yang menarik memang patut diabadikan sebagai bentuk apresiasi
kecintaan terhadap tokoh penting di Madura yang sudah banyak memberikan kontribusi bagi
perkembangan daerah di Madura.
Begitu Dewi Ratnadi selesai cuci muka, mereka berhenti untuk berkencing. Karena tempat
itu tidak ada air, maka tongkat yang dipegangnya ditancapkan ke tanah, terus
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memancarkan air. Dewi Ratnadi lalu berkencing ditempat itu. Dari sebab itu, sumber air
yang ditempati Dewi Ratnadi berbau tidak enak sampai sekarang. Dan, di tempat itu lalu
diberi nama “Banyobanger”(air yang berbau tidak enak). (Sastro, 1996:88)

Dewi Ratnadi

saat dalam perjalanan hendak (asenni) atau berkencing di sungai hasil

pancaran tongkatnya lalu sungai itu berbau sehingga diberi nama Banyo Banger. Banyo itu air
sedangkan banger itu bau. Nama daerah dan sejarah hidup dewi Ratnadi tersebut merupakan satu
kesatuan yang saling berhubungan jadi identitas manusianya menjadi identitas daerahnya pula.
Sejarah hidupnya yang menarik memang patut diabadikan sebagai bentuk apresiasi kecintaan terhadap
tokoh penting di Madura yang sudah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan daerah di
Madura.
Setelah itu, Jokotole diusung. Ketika sampai di tengah jalan, beliau menghembuskan
nafasnya yang terakhir. Tempat tersebut diberi nama Batang-batang hinggga sekarang.
(Sastro, 1996:119)
Jokotole wafat saat dalam perjalanan. Manusia yang sudah wafat ibarat bangkai, bahasa
Madura bangkai itu sendiri adalah (bhatang), jadi daerah dimana pangeran Jokotole wafat itu diberi
nama batang-batang. Nama salah satu daerah di Sumenep Madura terbentuk dari sejarah hidup raja
Sumenep. Identitas manusia Madura sama halnya dengan sebagian identitas daerahnya. Sejarah
hidupnya yang menarik memang patut diabadikan sebagai bentuk apresiasi kecintaan terhadap tokoh
penting di Madura yang sudah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan daerah di Madura.
Mereka mengikuti adat istiadat orang Sumenep, dan bahasanya juga menggunakan bahasa
Madura. Sedangkan mata pencahariannya adalah bertani garam sampai sekarang. (Sastro,
1996:263)
Tradisi dan adat istiadat merupakan bagian dari identitas, bahasa Madura jelas merupakan
identitas suatu daerah, pada umumnya petani garam adalah mata pencaharian masyarakat Madura
terlebih di daerah pinggir papas kabupaten Sumenep yang termasuk penghasil garam terbesar, berenta
pamekasan juga penghasil namun tidak begitu banyak, oleh sebab itu identitas manusia Madura
sangat kentara jika dilihat dari sisi tradisi, adat, bahasa dan mata pencahariannya, hal ini sesuai
dengan pendapat Sadik (2007:23) air laut Madura di bagian pantai selatan dapat memberi penghasilan
lain selain ikan yaitu garam dan rumput laut. Sebutan untuk Madura pun menjadi Pulau Garam.
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Keunikan Manusia Madura dalam Terjemahan Babad Sumenenep Karya H.Werdisastro
Keunikan merupakan cirri khas tersendiri yang dimiliki seseorang dan tidak dimiliki oleh
orang lain. Istilah unik menunjukkan pada pengertian bahwa entitas etnik Madura merupakan
komunitas tersendiri yang memiliki karakteristik berbeda dengan etnik lainnya.
Jokotole membuat keris, tombak, dan lain sebagainya. Jenis senjata tajam yang dibuat itu,
kemudian dijual, yang sekarang dibuat Jennengan Kandhangan, besi bekas dipijit dengan
tangan. Sedangkan keris buatannya itu sangat bertuah atau sakti serta bila dipergunakan
untuk perkakas tani akan berhasil dengan baik. (Sastro, 1996:17)
Jokotole memiliki kesaktian yang bisanya tidak dimiliki anak pada umumnya. Hal itu
dikarenakan Jokotole keturunan pasangan Potre Koning dan Adipoday yang sama-sama sakti.
Keunikan dari sesosok manusia Madura yang bernama Jokotole itu bisa membuat keris ajaib dan alat
pertanian. Alat pertanian berdasarkan perkembangannya terdapat kesinambungan dengan pendapat
Rifai (2007:113)

seperti (are’ atau sada’) arit atau sabit yang mujarrab, para pandi Madura

mengembangkannya lagi menjadi (petok) arit yang bilahnya kecil dan bergagang panjang. Banyak
masyarakat yang mengagumi kemampuannya dan membuat masyarakat tertarik untuk meminta
jasanya membuat alat tani.
Para pandai besi sama-sama setuju, jika pekerjaan tersebut sudah selesai, mereka akan
pulang kerumahnya masing-masing. Bila sampai dirumah, melihat anak isteri dalam
keadaan sehat, mereka akan mengadakan pesta sehari semalam. Ada juga yang berniat
akan mengundang hadrah, sinden, mamacah dan lain sebagainya. (Sastro, 1996:42)
Manusia Madura itu memiliki tradisi yang unik seperti hadrah, hadrah merupakan musik
tradsional yang dihasilkan oleh bunyi rebbana lalu diiringi solawat nabi. Sinden adalah tarian
tradisional yang biasa disebut (tanda’) oleh orang Madura dan diiringi dengan musik tradisional
(klenangan) tradisi mamacah adalah membacakan berbagai jenis

(tembhang) dan dilagukan

(ekejhungaghi) untuk menghilangkan bala’ atau musibah. Tembhang awalnya diciptakan oleh para
wali songo, serta tradisi syukuran untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah SWT karena
para pengrajin besi tersebut sudah bisa pulang ke kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan
anak istrinya.
Orang-orang yang mempunyai hajat itu membawa beras, kambing, ayam, dan lain
sebagainya. Barang bawaan tadi, lalu dibuat selamatan. Ada yang memasak sendiri, dan
ada pula yang dipasrahkan pada penjaga kuburan tersebut. Sedangkan kelebihan dari yang
dimasak itu, dibuat selamatan tiap malam jum’at, dan sisanya dibagi-bagi pada fakir
miskin. (Sastro, 1996:116)
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Manusia Madura saat melakukan ziaroh ke makam Adipoday memiliki keunikan tersendiri.
Mereka tidak sekedar bermunajat saja namun mereka memiliki nkebiasaan membawa makanan
mentah untuk disajikan, umumnya mereka memasak sendiri dan dinikmati bersama lebihnya
disedekahkan pada penduduk sekitas termasuk fakir-miskin. Adapula yang memberi bahan bakunya
pada sang juru kunci. Mereka meyakini bahwa setiap keinginan ataupun hajatnya akan terkabulkan
dengan bertawassul di makam Adipoday itu. Sekalipun pemeluk islam yang teguh manusia Madura
melakukan bid’ah yaitu perbuatan yang tidak dilakukan Rosulullah seperti menziarahi kuburan yang
dianggap keramat atau suci, hal itu tidak terlepas dari pengaruh hindu budha yang tersebar luas di
Madura.
Pada waktu itu ada seekor burung dari arah timur lalu bertengger di kepala Pangeran Ellor
hingga kopiahnya jatuh ke tanah. Dari sebab itu, wajah beliau tampak pucat, dirasakan
tidak akan lama lagi menikmati hidup di alam dunia. (Sastro, 1996:244)
Keunikan Manusia Madura juga mempercayai mitos seperti yang terjadi pada Pangeran
Ellor saat seekor burung bertengger di kepalanya. Animals syimbol atau

simbol-simbol hewan

tertentu dapat menjadi pertanda bagi manusia Madura diantaranya burung gagak dipercaya pertanda
akan ada yang meninggal dunia, seperti yang dirasakan Pangeran Ellor saat sebelum berperang. Bunyi
cicak dipercaya ada mahluk halus yang datang, ayam berkokok tengah malam dipercaya dapat
terkabulkan doanya dan masih banyak hewan lain yang dipercaya memiliki pertanda, kepercayaan
semacam itu membuat manusia Madura terlihat unik.

D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Jati Diri
Manusia Madura dalam Terjemahan Babad Sumenep karya H. Werdisastro ini terdapat tiga aspek jati
diri, yaitu: (1) Kepribadian Manusia Madura terlihat dari sifat dan prilakunya seperti menghormati
orang tua, guru, dan pimpinannya. Istilah Madura yaitu (bhuppa’-bhabhu’,ghuru, rato), memegang
teguh nilai-nilai keagamaan , pemberani atau (bangalan), pekerja keras (cakang) dan lain sebagainya.
(2) Identitas Manusia Madura adalah suatu ciri yang menjadi pengenal diantaranya seperti dikenal
sebagai petani entah petani garam ataupun bercocok tanam, menjodohkan keturunnnya yang biasa
dikenal dengan istilah (mapolong tolang), nama suatu daerah diambil dari salah satu kisah hidup
leluhurnya seperti desa. (3) Keunikan Manusia Madura merupakan ciri khas tersendiri yang dimiliki,
salah satunya yaitu kebiasaan saat mempunyai hajat selamatan sesuai tradisinya seperti hadrah,
sinden atau tarian tradisional yang diiringi musik klasik yang disebut (klenangan), mendatangi makam
yang dianggap keramat.
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EKSISTENSI SASTRA WAYANG DALAM KARYA-KARYA PITOYO AMRIH

Murtini
Sastra Indonesia, FIB, UNS
murtiniibu@gmail.com
ABSTRAK
Makalah ini bertujuan untuk mengetahui pandangan, ideologi, dan persepsi Pitoyo Amrih terhadap
eksistensi wayang dalam rangka wawasan harmoni sosial, utamanya pada eksistensi sastra wayang yang ingin
dikembangbiakkan oleh Pitoyo Amrih. Dengan cara memodernkan wayang, maka eksistensinya sebagai kearifan
lokal akan tetap terjaga bahkan dikembangkan. Makalah ini menggunakan kajian Sosiologi Sastra. Topik utama
yang dikaji adalah: 1) mengapa wawasan harmoni sosial menjadi topik yang dilaksanakan Pitoyo Amrih, 2) Apa
tujuan Pitoyo Amrih menghadirkan wawasan harmoni sosial. Makalah ini menggunakan data dari Pitoyo Amrih
berupa sastra wayang yang mampu merepresentasikan wawasan harmoni sosial antara generasi tua dan muda.
kata kunci: sastra wayang, Pitoyo Amrih, harmoni sosial
The Existence of Wayang in The Pitoyo Amrih’s Works
Murtini
Sastra Indonesia, FIB, UNS
murtiniibu@gmail.com
ABSTRACT
This paper aims to discover Pitoyo Amrih’s view, ideology, and perception regarding the existence of
wayang in accordance to the concept of social harmony, especially the existence of wayang literature that
Amrih intended to propagate. By modernizing the wayang, its existence as a local wisdom can be maintained, or
even strengthened. This paper employs the Sociology of Literature approach. The main topics discussed consist
of: 1) why the concept of social harmony is the topic Amrih enacted, 2) what did he intend to achieve by doing
so. The data were taken from Pitoyo Amrih’s wayang literatures that are capable of representing the concept of
social harmony between past and present generation.
keywords: wayang literature, Pitoyo Amrih, social harmony

A.

PENDAHULUAN
Sastra wayang boleh jadi bukan sesuatu yang baru bagi pembaca sastra di Indonesia. Sebab,

Yudhistira ANM Massardi pernah menciptakan karya jenis ini. Misalnya Arjuna Mencari Cinta
(novel, 1977), Arjuna Mencari Cinta II (novel, 1980), Yudhistira Duda (novel, 1983). Adapula YB
mangunwijaya dengan karyanya berjudul Burung-burung Manyar (novel, 1982), dan Sindhunata
dengan karyanya Anak Bajang Menggiring Angin (novel).
Secara sementara dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan sastra wayang adalah karya
sastra (prosa, pusi, drama) yang mendayagunakan wayang sebagai “bahan dasarnya”. Bagi
masyarakat Indonesia umumnya, dan Jawa khususnya, wayang tentunya bukan sesuatu yang asing
lagi, baik wayang kulit (purwa) maupun wayang wong (orang).
Soeroto berpendapat, wayang merupakan perwujudan dari kepercayaan nenek moyang kita
yakni animisme dan dinamisme yang diyakini sejak tahun 1500 sebelum Masehi (Mulyono, 1978,
33). Pemujaan terhadap roh-roh nenek moyang itulah yang mengilhami terciptanya wayang. Adapun
lakon/cerita yang sering ditampilkan adalah Ramayana dan Mahabharata sebagai pakem cerita. Dalam
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hal ini kisah-kisah dalam wayang bukan sekedar ingin diketahui jalan ceritanya saja, tetapi kisah dan
kehidupan tokoh-tokoh yang ada menjadi “panutan” dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya namanama tokoh wayang dipakai juga oleh masyarakat kita, seperti: Bima, Arjuna, Sita, Ugrasena, Kunti,
Yudhistira, Dewi Nagagini dan seterusnya.
Dalam perjalanannya wayang mengalami pasang surut, baik dalam bentuk wayang purwa
maupun wayang wong. Banyak hal yang mengakibatkan hal itu terjadi, di antaranya semakin
banyaknya tontonan, pertunjukan wayang yang kurang memperhatikan perkembangan, kendala
bahasa yang digunakan dan sebagainya. Denagn demikian seputra tahun 1980-anpernah ada upaya
untuk mengembangkan wayang dengan menggunakan bahasa Indonesia. Tujuannya agar wayang
lebih banyak dikenal masyarakat secara luas.
Pada awal tulisan disebutkan ada Yudhistira ANM Massardi, YB Mangunwijaya dan
Sindhunata sebagai penulis sastra wayang. Ketiga sastrawan ini bisa dikategorikan sebagai penulis
sastra wayang modern. Alasannya, ketiganya memang memanfaatkan khazanah wayang tetapi dibalut
dengan persoalan-persoalan yang dibangun berdasarkan imajinasi ketiganya. Dengan demikian,
tokoh-tokoh seperti Arjuna, Kresna, Kakrasana tampil beda.
Kali ini akan diketengahkan Pitoyo Amrih seorang penulis sastra wayang yang lebih
menitikberatkan pada pakem. Maksudnya kisah wayang yang didayagunakan oleh Pitoyo Amrih
cenderung sesuai pakem yang bersumber dari Ramayana dan Mahabharata. “Kesetiaan” Pitoyo Amrih
ini dapat diasumsikan, bahwa pengarang ini tidak saja ingin melestraikan wayang sebagai kearifan
lokal kita, tapi juga mengesplorasi wayang sebagai jati diri bangsa. Oleh karena itu, pemakaian
sosiologi sastra akan digunakan untuk menginterpretasi Pitoyo Amrih berikut karyanya sebagai bukti,
antara pengarang dan karya merupakan “produk” sosial yang sulit untuk dipisahkan.

B.

KAJIAN TEORI DAN METODE
Teori yang digunakan dalam makalah ini adalah sosiologi sastra. Menurut Wellek dan

Warren (1956: 84) mengklasifikasi seperti berikut ini. Pertama, sosiologi pengarang yang
memasalahkan status sosial, ideologi sosial dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai
penghasil sastra. Kedua, sosiologi karya sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri, yang
menjadi pokok penelaahan adalah apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi
tujuannya. Ketiga, sosiologi sastra yang memasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra.
Klasifikasi tersebut senada dengan pendapat Ian Watt (1964: 300). Pertama, konteks sosial
pengarang. ini ada hubungannya dengan posisi sosial sastrawan dalam masyarakat dan kaitannya
dengan masyarakat pembaca. Kedua, sasatra sebagai cermin masyarakat: sampai sejauh mana sastra
dapat dianggap mampu mencerminkan keadaan masyarakat. Ketiga, fungsi sosial sastra .
Mengacu pendapat Sapardi Djoko Damono (1984: 7), seperti halnya sosiologi, sastra
berurusan dengan manusia dalam masyarakat: usaha manusia untuk menyesuaikan diri dan usahanya
untuk mengubah masyarakat itu. Dalam hal isi, sesungguhnya sosiologi dan sastra berbagi masalah
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yang sama. Dengan demikian novel, genre utama sastra dalam zaman industri ini, dapat dianggap
sebagai usaha untuk menciptakan kembali dunia sosial ini: hubungan manusia dengan keluarganya,
lingkungannya, politik, negara dan sebagainya. Dalam pengertian dokumenter murni, je;las tampak
bahwa novel berurusan dengan tekstur sosial. ekonomi, dan politik –yang juga menjadi urusan
sosiologi. Lebih lanjut Sapardi Djoko Damono menegaskan, perbedaan yang ada antara keduanya
adalah bahwa sosiologi melakukan analisis ilmiah yang objektif, sedangkan novel menyusup
menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat
dengan perasaannya. Adanya analisis ilmiah yang objektif ini menyebabkan bahwa seandainya ada
dua orang ahli sosiologi mengadakan penelitian atas satu masyarakat yang sama, hasil penelitian itu
besar kemungkinannya menunjukkan persamaan juga. Sedangkan seandainya ada dua orang novelis
menulis tentang suatu masyarakat yang sama, hasilnya cenderung berbeda sebab cara-cara manusia
menghayati masyarakat dengan perasaannya itu berbeda-beda menurut pandangan orang seorang.
Adapun metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode materialisme kultural.
Munurut pendapat Raymond William metode ini mengeksplorasi kebudayaan dalam konteks kondisikondisi material ketika diproduksi dan dikonsumsi. Selain itu metode tersebut mengacu pada gagasan
hegemoni dan ideolgi dari Gramsci dan mengarahkannya pada studi sastra secara spesifik.
Materialisme kultural juga membahas tekanan hegemonik pada masyarakat dalam penciptaan karyakarya (Faruk, 2012: 38).
Lebih lanjut dikatakan, bahwa kebudayaan harus dimengerti dalam representasi dan praktikpraktik sehari-hari dalam konteks kondisi-kondisi material produksinya. Produk kebudayaan
berhubungan dengan kebutuhan, kebutuhan baru, dan reproduksi. Materialisme kultural juga berarti
penelusuran atas semua bentuk penandaan dalam kondisi dan makna yang aktual ketika diproduksi.
Hegemoni dipandang sebagai sistem kerja yang dinamis dalam sifatnya yang adaptatif, ekstensif, dan
inkoporatif. Willian menganjurkan agar kebudayaan diselidiki dalam pola pengorganisasiannya. Polapola tersebut berkaitan dengan institusi-institusi yang memproduksi kebudayaan; formasi-formasi
pendidikan, gerakan, dan faksi-faksi dalam produksi kebudayaan; bentuk-bentuk produksi, termasuk
segala manivestasinya; identifikasi dan bentuk-bentuk kebudayaan, termasuk kekhususan produkproduk kebudayaan sebagai tujuan-tujuan estetisnya; reproduksinya dalam perjalanan ruang dan
waktu; dan cara pengorganisasiannya (Faruk, 2012: 39).

C.

PEMBAHASAN

a.

Proses Kreatif Pitoyo Amrih
Pitoyo Amrih sudah menyenangi kisah-kisah wayang sejak usia sekolah dasar. Kisah-kisah

tersebut memberikan obsesi tersendiri baginya. Ratusan karakter Ramayana dan Mahabharata seakan
hadir dalam kehidupan kesehariannya. Membuatnya selalu memimpikan untuk bisa secara imajiner
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menjelajahi kehidupan di dunia wayang, menyelami setiap kepribadian dan karakter tokoh-tokoh di
dalamnya.
Sejak usia sekolah dasar, ia sudah sering melewatkan waktu semalam suntuk duduk tepat di
belakang seorang dalang wayang kulit hanya demi memahami sifat dan karakter tokoh-tokoh di dunia
wayang yang dapat dianalogikan dengan watak orang-orang di sekitar kita.
Kecintaan dan pemahaman terhadap kisah-kisah wayang tersebut kemudian ia tuangkan
dalam bentuk karya yang dalam hal ini dikategorikan sebagai sastra wayang. Adapun karya-karyanya
di anranya adalah: The Darkness of Gatotkaca (DIVA Press, 2009), Pertempuran Dua Pemanah
(DIVA Press, 2009), Perjalanan Sunyi Bisma Dewabrata (DIVA Press, 2010), Resi Durna (DIVA
Press, 2011), Memburu Kurawa (DIVA Press, 2011), Antareja Antasena, Jalan Kematian Para Ksatrai
(Pinus), Narasoma; Ksatria Pembela Kurawa (Pinus), Resi Durna, Sang Guru Sejati (DIVA Press,
2010), Pandawa Tu7uh (Diva Press, 2012), Wisanggeni Membakar Api (Diva Press, 2013), Hanoman,
Akhir Bisu Sebuah Perang Besar (Diva Press, 2014), Cinta Mati Dasamuka (Diva Press, 2016).
Dalam acara Bincang Sastra yang berlangsung pada hari Minggu 14 Mei 2017 di radio
Solopos FM dari pukul 16.00 – 17.00 WIB, Pitoyo Amrih mengatakan bahwa sebelum menulis karyakaryanya, dia mengumpulkan bahan-bahan itu dari berbagai sumber. Antara lain dalang, buku-buku
yang berkenaan dengan persoalan wayang –baik cerita maupun analis tentang wayang-, untuk
kelengkapan karyanya kelak.
Pitoyo Amrih lahir di Semarang pada 13 Mei 1970. Dibesarkan oleh keluarga Jawa, anak
dari Soediono Kartodihardjo. Pendidikan dasar dan menengah dilakoninya di Semarang.
Menyelesaikan pendidikan sarjana teknik mesin ITB tahun 1993. Pernah bermukin di Jakarta,
Pekanbaru, dan saat ini menekuni profesi utama di bidang engineering di sebuah perusahaan farmasi
di Solo
Di samping didikan orang tua dan lingkungan sekolah, masa kecilnya banyak ternasihati oleh
kisah-kisah dari model karakter tokoh pewayangan. Ketika itu hampir setiap bulan dia tidak pernah
lewat menyaksikan pergelaran wayang kulit di Semarang. Pribadi seperti Wisanggeni dan Antasena
adalah karakter yang menginspirasinya, sementara tokoh yang banyak mengilhami caranya berpikir
dan bertindak adalah Sadewa (tokoh dari Pandawa).
Pitoyo kembali menggali ingatannya akan falsafah Jawa yang diperolehnya dari kisah wayang
di masa kecil. Ketika mendapati bahwa ilmu pengembangan diri modern seharusnya hanya menjadi
pelengkap bagi nilai-nilai kearifan lokal. Nilai budaya kearifan lokal seharusnya menjadi hal utama
dalam pengembangan diri, saat ini seperti asing di masyarakat sendiri.
Itulah yang kemudian sejak tahun 2006 Pitoyo mulai menulis buu dan mengangkat kembali
falsafah dan nilai kearifan lokal budaya Jawa dalam bentuk sastra wayang. Pitoyo mempunyai obsesi
untuk menulis sequel kisah wayang versi Yogyakarta – Surakarta dalam bentuk novel secara lengkap.
Dimulai zaman para Dewa, masa Harjunasastra, sampai

perang Baratayudha, kejayaan dan
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keruntuhan Parikesit. Tujuannya selain untuk melestarikan nilai falsafah Jawa, juga agar falsafah
tersebut dapat tersampaikan kepada generasi mendatang.
Pendekatan yang dilakukan Pitoyo Amrih sebagai pembeda dengan buku-buku wayang
serupa adalah, pada pilihan mengambil cerita kehidupan detail imajinatif tokoh-tokoh dunia wayang
yang dianggap

bisa memberikan inspirasi bagi kehidupan kita. Itulah

mengapa Pitoyo selalu

memberi penekanan bahwa novel dunia wayang yang ditulis. diyakini sebagai sebuah kisah inspiratif.
Maksudnya, kisah inspiratif tidak harus dari perjalanan tokoh protagonis yang watak baiknya bisa
diteladani, tetapi juga dari tokoh antagonis bahkan tokoh kontroversial. Menurut Pitoyo justru
kekeliruan-kekeliruan jalan hidupnyalah kita dapat memetik hikmah pelajaran dan inspirasi agar tidak
melakukan kesalahan yang sama.
Adapun buku-buku yang menjadi acuan dalam proses penulisan Pitoyo di antaranya: Pustaka
Raja untuk versi Surakarta, Purwa Kandha untuk versi Yogyakarta, Ensiklopedia Wayang dan masih
banyak lagi. Sementara itu untuk gaya penulisan Pitoyo banyak menjelajahi karya-karya Emha Ainun
Nadjib, Goenawan Mohammad, Quraish Shihab, Umar Kayam, Mustofa Bisri, Khalil Gibran, Paulo
Coelho, John Grisham, J.K. Rowling, Sidney Sheldon dan lain-lain. Di samping itu juga masih
melakukan diskusi dan tukar pikiran dengan komunitas seniman dan budayawan di Solo dan
Yogyakarta.

b.

Ekspresi Pengembaraan Imajinasi Pitoyo Amrih dalam Karya-karyanya
Dalam makalah ini akan dititikberatkan pada dua karya Pitoyo Amrih yang berjudul

Pertempuran 2 Pemanah Arjuna – Karna dan Memburu Kurawa: Risalah Kematian di Padang
Kurusetra. Keduanya merupakan karya yang berdasarkan Mahabharata, yakni cerita yang
mengisahkan keluarga Bharata yang terdiri dari Kurawa dan Pandawa.
Dalam novel Pertempuran 2 Pemanah Arjuna – Karna, sesuai judulnya mengisahkan
pertandingan dua ksatria yakni Arjuna dan Karna. Dalam pentas wayang kulit sering disebut Karna
Tanding. Kedua ksatria ini sebenarnya bersaudara, karena berasal dari ibu yang sama yakni Dewi
Kunti. Kehidupanlah yang akhirnya membuat keduanya harus berpisah dan akhirnya harus bertempur
demi harga diri dan kebenaran masing-masing. Hal ini sangat manis dijabarkan oleh Pitoyo sebagai
prolog cerita.
“Seorang kesatria lahir dengan sebuah anugerah luar biasa. Wajahnya memiliki aura
tampan yang mempesona siapa saja yang melihatnya, apalagi seorang perempuan.
Lahir di lingkungan istana besar Hastinapura yang membuatnya merasa sebagai
orang yang istimewa. Perjalanan hidup berliku membuatnya harus keluar istana. Tapi
justru karena itulah dia mengalami pendewasaan hati dan pikiran. Kesaktiannya juga
luar biasa. Berguru kepada banyak resi, bahkan pernah tinggal di kahyangan tempat
bangsa dewa. Banyaknya pusaka yang diberikan kepadanya semakin menambah
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wibawa dirinya. Panah Pasopati, Sarutama, Harudadali, Keris Pulanggeni, serta
Kalanadah, adalah sebagian dari beberapa pusaka terkenal miliknya
Keelokan wajahnya membuat banyak perempuan di setiap persinggahan rela untuk
menjadi istrinya. Dia bukan lelaki pencari wanita. Dia juga bukan lelaki pengumbar
kesenangan. Dia hanya seorang pria yang tak kuasa menolak setiap wanita yang
memohon untuk menjadi istrinya. Tercatat lima belas wanita telah menjadi istrinya.
Sumbadra, Srikandi, Larasati, Ulupi, Ratri, Jimambang, Supraba, Wilutama,
Dresanala, Manuhara, Antakawulan, Juwitaningrat, Meswara, Retno Kasimpar dan
Dyah Sarimaya.
Sang kesatria pemanah yang tak pernah berhenti belajar itu bernama Arjuna. Duduk
di singasana negeri bagian Amarta bernama Madukara.
Ada seorang kesatria lain yang lahir dan tersia-sia. Sepanjang hidupnya diliputi
rasa ketidakpastian ketika dia selalu melihat bahwa kemampuan dan kesaktiannya
senantiasa bisa lebih tinggi dari anggapan orang. Dia dibuang dan harus menjalani
hidup sebagai seorang anak kusir kerajaan.
Kemauan dan tekadnya yang begitu besar, membuatnya menjadi sosok sakti
tanpa guru. Tak ada yang mau membimbing seorang anak kusir, kecualia seorang
guru kehidupan bernama Rama Bargawa yang kemudian memberinya pusaka sakti
Panah Wijayacapa, Keris Kalatida, dan Kiai Jalak.
Satu-satunya istri yang dicintai adalah Dewi Surtikanti. Seorang putri negeri
Mandraka. Namun, ia selalu menjaga jarak dengan mertuanya, Prabu Salya. Sampai
ketika rahasia itu terungkap, bahwa sebenarnya dia masih keturunan seorang putri
raja dan seorang petinggi dewa. Lengkaplah rasa marahnya kepada setiap orang yang
seharusnya dihormatinya.
Sang kestria pemanah lain itu bernama Karna. Bergelar adipati dan duduk di
singgasana negeri bagian Hastinapura, bernama Awangga.
Dua kesatria pemanah, Arjuna dan Karna, ternyata lahir dari kandungan seorang
ibu yang sama! Dan, dua sedarah seibu itu harus menjalani pilihan untuk saling
berhadapan, saling membunuh. Dan dua orang pemanah sakti yang harus
berseberangan, sama-sama demi sebuah kebenaran (Amrih, 2010: 9-10).

Kutipan tersebut mampu mengantar pembaca untuk melakukan proses pembacaan lebih
lanjut. Dua kesatria hebat yang berasal dari ibu yang sama, tapi mengalami proses pengasuhan yang
berbeda. Arjuna penuh kemuliaan, dan Karna penuh onak duri tapi dalam perkembangannya
digambarkan oleh Pitoyo tetap menjadi pribadi yang luar biasa
Penggambaran karakter Karna oleh Pitoyo digambarkan dengan lengkap, bagaimana sewaktu
kecil sebagai anak cerita di bawah asuhan keluarga kusir Adirata, namun dalam perkembangannya –
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setelah mengetahui bahwa dia anak Kunti dan dibuang di masa bayi- kemarahannya memuncak. Hal
ini dimunculkan oleh Pitoyo dalam kutipan yang tercantum di sampul belakang buku dan lembar
ketiga yang berbunyi, “Dalam perjalanan seseorang, ada kalanya harus memilih berdiri pada suatu
pendirian yang mengharuskannya berhadapan justru dengan orang-orang yang sangat dihormati...”
Pitoyo mampu membangun karakter Karna secara utuh, artinya sebagai seseorang yang
disakiti, pasti marah, sedih, dendam, wajar bila muncul dalam dirinya. Tetapi Karna tetaplah kasatria
sejati yang tidak akan lupa janji untuk menepati janji dengan pihak Kurawa (utamanya Duryudana)
yang telah memberi kehormatan. Dia diangkat menjadi Adipati Awangga atas kehendak Duryudana.
Dengan demikian ketika pecah perang Baratayudha, Karna tetap membela Kurawa, meskipun ibunya
(Kunti) sudah mengiba minta maaf. Dalam kesempatan lain Kresna juga mengajak Karna agar mau
bergabung dengan Pandawa, karena dia bersaudara, tetapi tetap ditolak. Ketegaran hati, dan jiwa besar
Karna dalam hal ini yang ingin ditampilkan oleh Pitoyo.
Selanjutnya untuk novel Memburu Kurawa: Risalah Kematian di Padang Kurusetra,
tampaknya Pitoyo ingin memunculkan tokoh Duryudana yang dalam kisah wayang dikategorikan
sebagai tokoh antagonis. Selama ini masyarakat Jawa cenderung “membeci” Duryudana dan semua
Kurawa. Berdasarkan pengamatan sepintas, penulis belum menemukan nama-nama trah Kurawa
diapakai sebagai nama seseorang. Lain halnya dengan Pandawa, kita temukan nama Bima, Yudhistira,
Arjuna, Sadewa dipakai dalam kehidupan masyarakat Jawa. Kejahatan yang luar biasa dilakukan para
Kurawa, ini digambarkan oleh Pitoyo dengan cara yang bagus. Ada sebuah teori tabula rasa, yakni
teori yang menguraikan, bahwa anak terlahir suci. Anak akan menjadi seperti apa tergantung dengan
“coretan” orang tuanya.
Bagaimana dengan Kurawa? Dalam cover novel tersebut tertulis, “Tak ada kata-kata lagi yang
sanggup mendewasakan mereka. Tak ada contoh teladan lagi yang sanggup memberi mereka
pencerahan hidup. Mereka menantang. Tak ada pilihan lain bagi Pandawa selain membela diri. Dan
kematian adalah satu-satunya cara untuk mengehntikan para Kurawa”. Dalam kutipan itu terdapat
pernyataan “membela diri” dan tidak “melawan”, artinya suatu kondisi di mana satu pihak (Pandawa)
sudah sering mengalah, namun di sisi lain (Kurawa) tidak pernah tahu diri, sehingga dari kubu
Pandawa tampaknya sudah tidak ada lagi toleransi dan harus bersikap, yakni melawan. Maka perang
menjadi jalan keluarnya.
Kalau dicermati dengan seksama Pitoyo Amrih membuat deskripsi yang tepat, mengapa
Kurawa mempunyai karakter yang tidak terpuji. Dikisahkan, Kurawa terlahir dari segumpal daging
yang akhirnya pecah menjadi 100 bayi, terdiri dari 99 bayi laki-laki, 1 bayi perempuan bernama
Dursilawati. Sementara itu untuk ke-99 bayi laki-laki Pitoyo bisa mendeskripsikan dengan lengkap
(lihat hal. 7).
Tampaknya bayi-bayi itu kelahirannya kurang dikehendaki oleh Destarata (sang ayah). Hal ini
karena, ada ketidaklaziman ketika “bayi-bayi” itu lahir, yakni dari segumpal darah. Seperti pada
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kutipan berikut, “ Rupanya, serpihan puluhan daging yang keluar dari perut Gendari dan hancur oleh
Destarata itu, selama ini dibiarkan begitu saja di dalam ruang kamar seperti semula” (hal. 18). Kondisi
ini berlanjut sampai bayi-bayi ini berkembang menjadi anak-anak yang tidak diasuh sebagai mana
mestinya. Keseratus anak, yang kemudian dikenal sebagai Kurawa ini- dibiarkan liar oleh kedua
orang tuanya. Mereka diasuh oleh pamannya bernama Sengkuni, yang dikenal culas dan licik. Seperti
kutipan berikut, “Bocah-bocah itu dibiarkan tumbuh begitu saja tanpa kasih sayang orang tua. Atau
mungkin memang Destarata dan Gendari tak tahu apa yang harus dilakukan dengan bocah-bocah
sebanyak itu” (hal. 37).
Dalam novel ini Pitoyo Amrih ingin menampilkan sosok Duryudana sebagai tulang punggung
keluarga. Memang selama ini Duryudana dikenal sebagai seorang raja yang memiliki sifat adigang,
adigung , adiguna. Bahkan ketika dia menduduki singgasana Hastinapura itu bukan haknya. Seperti
diketahui, Hastinapura adalah hak para Pandawa, tetapi atas keculasan Sengkuni, negeri ini bisa
dikuasai oleh Kurawa. “Bukan Sengkuni kalau dia tidak pandai menempatkan diri dalam rangka
memperoleh apa yang diinginkan, bagaimanapun caranya. Termasuk berusaha menghilangkan segala
macam penghalang bagi terwujudnya keinginan (hal. 63).
Berkat Sengkuni, Duryudana menjadi raja. Dalam hal ini Duryudana ingin menunjukkan
tanggung jawabnya sebagai saudara tertua, dan yang lebih menyedihkan, memiliki orang tua yang
tidak bertanggung jawab. Dalam kehidupan budaya Jawa, anak sulung –lebih-lebih laki-laki- memang
dalam kondisi tertentu menjadi tulang punggung keluarga. Bagi Duryudana, siapa lagi yang bisa
menjadi sandaran hidup bagi 99 adiknya itu kalau bukan dirinya. Dalam kasus ini Sengkuni sangat
berjasa dalam tumbuh kembang Duryudana untuk melindungi saudara-saudaranya. Sengkuni rela
mengorbankan hidupnya untuk keponakan-krponakannya. Kutipan berikut membuktikan hal ini, “Bau
anyir darah dari kulit Sengkuni tidak dihiraukan Kunti. Di tengah rintik hujan malam harinya, Kunti
memakaikan kulit Sengkuni, menyelimutkan ke tubuhnya” (hal. 375).
Dalam novel ini Pitoyo Amrih ingin menggamabarkan, baik Pandawa maupun Kurawa
bukanlah sosok yang sempurna. Ini sebagai perlambang tidak ada manusia yang sempurna juga. Di
sisi lain ingin dimunculkan, bahwa janji adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan.
Akhirnya, sakit hati dan dendam merupakan penyakit hati yang pada dasarnya akan merusak
perkembangan jiwa si pemilik dendam itu sendiri.

D.

SIMPULAN
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.
a. Sastra wayang yang dimasyarakatkan oleh Pitoyo Amrih pada dasarnya merupakan upaya
untuk menengok kembali kearifan lokal untuk membangun kepribadian bangsa. Hal ini
dalam rangka untuk meraih harmoni sosial, karena mengangkat wayang sebagai
materi/bahan lama menjadi sesuatu yang lebih baru.
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b. Tokoh-tokoh dalam wayang pada dasarnya tidak bersifat hitam putih sebagai mana
kehidupan yang juga tidak hitam putih. Masyarakat sering lebih condong kepada Kresna
daripada

Sengkuni,

meskipun dalam sepak terjangnya

Kresnapun

melakukan

ketidakbenaran.
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ABSTRAK
Kajian ini membahas struktur retoris bahasa Jawa pada siaran MBJ, menemukan kohesi gramatikal
dalam siaran MBJ, dan menemukan kohesi gramatikal dalam siaran MBJ oleh Paguyuban Marsudi Kasusastran
Jawi Sedyatama Jawi di RRI Madiun. Metode kualitatif deskriptif dalam penelitian ini mengarahkan pada tiga
langkah dalam pemerolehan data, yakni pengumpulan data, analisis data, dan pemaparan data. Data
diklasifikasikan ke dalam bagian struktur retoris yang merupakan bagian pembukan, isi, dan penutup; data
diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis aspek gramatikal dan aspek leksikal. Data diperoleh dari siaran radio MBJ
oleh PMKJS di RRI Madiun pada tanggal 8 Oktober 2014 dan 10 Desember 2014. Dari hasil analisis penelitian
ini memperlihatkan bahwa terdapat struktur retoris yang berupa pembukaan, isi, dan penutup. Ditemukan aspek
gramatikal yang berupa yaitu referensi, subtitusi, elepsis, dan konjungsi. Secara keseluruhan kohesi gramatikal
dalam siaran MBJ berjumlah 1004 data. Pada siaran MBJ aspek gramatikal lebih mendominasi daripada aspek
leksikalnya. Ditemukan enam aspek kohesi leksikal yaitu repetisi, sinonimi, antonimi, kolokasi, hiponimi, dan
ekuivalensi. Kohesi leksikal ini didominasi oleh penggunaan aspek repetisi.
Kata Kunci: struktur retoris, aspek gramatikal, aspek leksikal.

ABSTRACT
This study aims to find the rhetorical structure of Javanese language on MBJ broadcasts, to find
grammatical cohesion in MBJ broadcasts, and to find grammatical cohesion in MBJ broadcast by Paguyuban
Marsudi Kasusastran Jawi Sedyatama Jawi at RRI Madiun. Qualitative descriptive method in this research leads
to three steps in data acquisition, namely data collection, data analysis, and data exposure. Data are classified
into parts of the rhetorical structure which are the opening, fill and closing parts; Data are classified into the
types of grammatical and lexical aspects. Data obtained from MBJ radio broadcast by PMKJS at RRI Madiun
on October 8, 2014 and December 10, 2014. From the results of this research analysis shows that there is a
rhetorical structure in the form of opening, content, and cover. Grammatical aspects are found in the form of
reference, substitution, elepsis, and conjunction. Overall grammatical cohesion in MBJ broadcasts totaled 1004
data. In the MBJ broadcast the grammatical aspects are more dominant than the lexical aspects. There are six
aspects of lexical cohesion: repetition, synonymy, antonymy, collocation, hyponimi, and equivalence. This
lexical cloaking is dominated by the use of repetition aspects.
Keywords: rhetorical structure, grammatical aspects, lexical aspects.

A. PENDAHULUAN
Wacana lisan yang merupakan wacana yang disampaikan dengan media lisan. Hal ini sesuai
dengan pendapat Mulyana, (2005: 53) menyatakan bahwa “Wacana lisan (spoken discourse) adalah
jenis wacana yang disampaikan secara lisan atau langsung dengan bahasa verbal. Adanya kenyataan
bahwa pada dasarnya bahasa pertama kali lahir melalui mulut/ lisan. Wacana lisan dapat digunakan
sebagai sarana komunikasi untuk mengungkapkan dan menyampaikan segala sesuatu yang menjadi
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buah pikiran, dan perasaan dalam bentuk ide, gagasan, ataupun pendapat. Wacana lisan dapat
disampaikan secara langsung bertatap muka maupun disampaikan melalui media, misalnya radio,
televisi, maupun telfon.
Wacana yang disampaikan dengan media lisan dapat dipakai dalam berbagai jenis kegiatan, salah
satunya dapat dipakai dalam sebuah acara siaran radio. Oleh karena itu, siaran radio dapat
dikategorikan sebagai wacana lisan. Proses terjadinya wacana lisan dalam percakapan siaran radio
juga tidak terlepas dari hubungan antar bagian wacana yaitu hubungan bentuk yang disebut kohesi
dan hubungan makna yang disebut koheren (Sumarlam, 2013: 23). Kohesi pada dasarnya mengacu
kepada hubungan bentuk. Artinya unsur-unsur wacana (kata atau kalimat) yang digunakan untuk
menyusun suatu wacana memiliki keterkaitan secara padu dan utuh. Koherensi pada dasarnya adalah
suatu rangkaian fakta dan gagasan yang teratur dan tersusun secara logis. Koherensi dapat terjadi
secara implisit (terselubung) karena berkaitan dengan bidang makna yang memerlukan interpretasi
(Mulyana, 2005: 26-31).
Berdasarkan bahasa yang dipakai, wacana yang diungkapkan dengan menggunakan sarana
bahasa Jawa disebut wacana bahasa Jawa (Sumarlam, 2003: 16). Wacana bahasa Jawa dapat terdiri
atas bahasa Jawa ragam ngoko (ragam bahasa Jawa yang kurang halus, ragam rendah), krama (ragam
bahasa Jawa halus, ragam tinggi), dan campuran antara kedua ragam tersebut yaitu ragam ngoko dan
krama. Adapun wacana bahasa Jawa lisan ragam ngoko (misalnya ular-ular atau sabdatama pesan atau
nasihat baik yang disampaikan kepada kedua pengantin dalam upacara pernikahan), wacana bahasa
Jawa lisan ragam krama (misalnya wacana pawartos basa Jawi ‘berita bahasa Jawa’ di radio atau
televisi), dan wacana bahasa Jawa lisan ragam campuran (misalnya wacana pementasan drama
pergelaran wayang kulit atau wayang orang, dan sebagainya). Sebagai wujud aplikasi bahasa Jawa
dalam media komunikasi yaitu dipergunakannya bahasa Jawa dalam penyiaran berita melalui media
elektronik radio.
Di antara salah satu media massa elektronik yaitu radio yang menyiarkan siaran dengan
wacana bahasa Jawa adalah RRI Madiun. Paguyuban Marsudi Kasusastran Jawi Sedyatama
merupakan salah satu Paguyuban Bahasa Jawa dengan memakai bahasa pengantar yaitu bahasa Jawa
yang beralamatkan sekretariat di Jalan Usadasari no.17 Madiun. Paguyuban Marsudi Kasusastran
Jawi Sedyatama ini hanya melakukan siaran MBJ setiap bulan 2 kali di RRI Madiun pada hari Rabu
malam pukul 20.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB. Program siaran tersebut secara langsung
disiarkan oleh RRI Madiun. Informasi siaran yang dikemas mengenai kasusastran dan budaya jawa.
Dalam penelitian ini penulis mengambil judul Struktur Retoris dalam Acara MBJ oleh
PMKJS di RRI Madiun sebuah Kajian Kohesi Gramatikal dan Leksikal. Dalam Siaran MBJ oleh
PMKJS di RRI Madiun. Alasannya adalah pertama, penelitian pada acara siaran MBJ oleh PMKJS di
RRI Madiun sebuah Kajian Kohesi Gramatikal dan Leksikal ini belum pernah dilakukan. Alasan
kedua, siaran MBJ oleh Paguyuban Marsudi Kasusastran Jawi Sedyatama di RRI Madiun disiarkan di
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wilayah Jawa Timur dan sekitarnya dengan menggunakan pengantar yang berupa bahasa Jawa krama
alus. Ketiga, dalam penelitian ini terdapat struktur retoris dan aspek kepaduan wacana di dalamnya
berupa aspek gramatikal dan aspek leksikal. Keempat, acara siaran MBJ oleh Paguyuban Marsudi
Kasusastran Jawi Sedyatama merupakan program acara di RRI Madiun yang didalamnya terdapat
dialog menarik mengenai sub-kasusastran dan budaya jawa. Siaran MBJ tersebut juga merupakan
wujud upaya dalam pelestarian bahasa Jawa, sehingga perlu dikembangkan melalui penelitian agar
wacana naskah serta penyampaiannya menjadi lebih baik.
B. LANDASAN TEORI DAN METODE
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan analisis
wacana. Lokasi pada penelitian ini adalah demografis, tempat dari penelitian ini adalah di RRI Jalan
Mayjend Panjaitan nomer 10 Madiun. Partisipannya adalah semua partisipan yang terlibat melakukan
percakapan wacana lisan dalam acara siaram MBJ oleh PMKJS. Kejadian yang diteliti adalah
percakapan wacana lisan selama siaran berlangsung sampai selesai. Sumber data pada penelitian ini
berupa siaran MBJ oleh PMKJS pada tanggal 8 Oktober 2014 dan 10 Desember 2014. Data penelitian
ini adalah wacana lisan siaran Memetri Budaya Jawi oleh PMKJS pada tanggal 8 Oktober 2014 dan
10 Desember 2014 yang (sudah direkam sebelumnya) dan hasil review dari penelitian terdahulu.
Penelitian ini menggunakan tehnik analisis dokumen.
C.

HASIL PENELITIAN
Siaran Memetri Budaya Jawi yang menjadi sumber data dalam tesis ini merupakan siaran dari

Paguyuban Marsudi Kasusastran Jawi Sedyatama yang dilaksanakan di RRI Madiun. Penelitian
tentang struktur retoris (kohesi gramatikal dan leksikal) pada siaran MBJ oleh Paguyuban Marsudi
Kasusastran Jawi Sedyatama. Berdasarkan deskripsi hasil analisis data dan pembahasan pada bab
empat dapat disimpulkan sebagai berikut.
1. Di dalam siaran MJB pada tanggal 8 Oktober 2014 dan 10 Desember 2014. Menurut durasi
memiliki perbedaan waktu siaran. Pada siaran 8 Oktober 2014 memiliki waktu durasi siaran
selama 1 jam 3 menit 48 detik, dan durasi siaran selama 1 jam 3 menit 14 detik pada siaran 10
Desember 2014. Pembukaan sarasehan di antara dua siaran memiliki perbedaan. Pada siaran
tanggal 10 Desember 2014, setelah dinyanyikan tembang Pocung penyiar melanjutkan pembukaan
sebelum diserahkan ke Moderator. Sedangkan untuk siaran siaran tanggal 8 Oktober 2014, setelah
dinyanyikan lagu Pocung, pembukaan langsung dilakukan oleh Moderator. Isi pembahasan,
sebenarnya memiliki tema yang sama. Tetapi pada siaran tanggal 10 Desember 2014, budi pekerti
hasil Kongres Budaya Jawa dan pesan dari Sri Sultan Hamengkubuwono X pada Kongres Budaya
Jawa yang dilaksanakan tanggal 11 sampai 14 Nopember 2014. Sedangkan untuk isi siaran tanggal
8 Oktober 2014, pembahasan budi pekerti hanya sebatas peribahasa dan lagu nasehat. Penutupan
yang dilakukan pada siaran tanggal 8 Oktober 2014 dan 10 Desember 2014 memiliki kesamaan,
yaitu moderator terlebih dahulu menyampaikan penutupan, kemudian dilakukan penyeruan sesanti
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atau semboyan. Semboyan atau sesanti pada siaran MBJ oleh PMKJS ini selalu diucapkan pada
saat siaran diakhiri, ini juga menjadi ciri khas dari PMKJS. Sesanti ini mempunyai makna bahwa
semoga terus berjaya, jauh dari bahaya dan gangguan, semoga terus bisa melestarikan warisan
budaya bangsa. Adapun semboyan atau sesanti tersebut adalah “Joyo-joyo wijayanti nirbaya
nirwikara, mugi raharjo ngleluri warisane budaya bangsa”. Selanjutnya di akhir sarasehan
dinyanyikan kembali tembang Pocung yang berjudul “Heh Putuku”. Tembang pocung ini menjadi
ciri khas siaran MBJ oleh PMKJS, jadi setiap melakukan siaran selalu diawali dan diakhiri dengan
tembang pocung.
2. Di dalam siaran MBJ pada tanggal 8 Oktober 2014 dan 10 Desember 2014 ditemukan empat aspek
kohesi gramatikal yaitu referensi, subtitusi, elepsis, dan konjungsi. Kohesi gramatikal ini
didominasi oleh penggunaan aspek referensi atau pengacuan, yakni sebanyak 700 pengacuan, yang
terdiri dari pengacuan persona sebanyak 344, pengacuan demonstratif sebanyak 356, dan
pengacuan komparatif tidak ditemukan dalam siaran MBJ. Subtitusi atau penyulihan yaitu
sebanyak 58. Aspek gramatikal ketiga yaitu elepsis atau pelesapan merupakan aspek yang paling
sedikit jumlahnya dalam siaran MBJ yaitu sebanyak 22. Konjungsi atau perangkaian sebanyak 224
konjungsi. Jadi, secara keseluruhan kohesi gramatikal dalam siaran MBJ berjumlah 1004. Pada
siaran MBJ oleh PMKJS di RRI Madiun ini aspek gramatikal lebih mendominasi daripada aspek
leksikalnya. Pada siaran MBJ aspek gramatikal yang lebih mendominasi adalah pengacuan
(referensi) karena pada wacana lisan siaran MBJ tersebut banyak partisipan dan masing-masing
partisipan lebih cenderung menggunakan kata ganti persona daripada menggunakan penyebutan
nama partisipan secara langsung.
3. Di dalam siaran MBJ pada tanggal 8 Oktober 2014 dan 10 Desember 2014 ditemukan enam aspek
kohesi leksikal yaitu repetisi, sinonimi, antonimi, kolokasi, hiponimi, dan ekuivalensi. Kohesi
leksikal ini didominasi oleh penggunaan aspek repetisi, yakni sebanyak 302, sinonimi yaitu
sebanyak 27, antonimi sebanyak 20, kolokasi sebanyak 5, hiponimi sebanyak 2, dan ekuivalensi
sebanyak 12. Jadi, secara keseluruhan kohesi leksikal dalam siaran MBJ berjumlah 368. Pada
siaran MBJ aspek leksikal yang mendominasi adalah pengulangan (repetisi) karena siaran MBJ
termasuk wacana lisan maka pengulangan penyebutan konstruksi tertentu sering diungkapkan,
mengingat wacana lisan cenderung tidak terstruktur bentuk konstruksinya. Selain itu juga
disebabkan karena tuturan yang diucapkan berbentuk satu tema atau topik, sehingga para
partisipan siaran MBJ cenderung mengucapkan hal yang sama dengan partisipan yang lain.
D.

PEMBAHASAN
Tersusunnya wacana lisan siaran radio MBJ oleh PMKJS secara kohesif, disebabkan karena

hadirnya manfaat dan fungsi masing-masing aspek kohesi sehingga tercipta menjadi sebuah wacana.
Wacana lisan siaran radio MBJ oleh PMKJS merupakan wacana yang mempertimbangkan aspek
tersebut, sehingga wacana tersebut terdengar bermakna dan tidak ambigu. Adapun aspek gramatikal
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yang terdapat pada wacana lisan siaran radio MBJ oleh PMKJS ditemukan berupa referensi, subtitusi,
elipsis, dan konjungsi. Berikut penjelasannya.
1. Wacana dapat dikatakan kohesif dan koherensi tidak hanya diukur dari piranti kohensi
gramatikalnya saja, namun juga dengan piranti kohesi leksikal. Berdasarkan hasil analisis di atas
dapat dikatakan bahwa kohesi gramatikal lebih mendominasi dalam siaran MBJ oleh PMKJS di
RRI Madiun dibandingkan dengan kohesi leksikal. Siaran berita merupakan salah satu bentuk
retorika, yakni pembaca berita menyiarkan berita secara singkat, jelas, padat/efektif, dan
mengesankan kepada khalayak dengan tujuan untuk menyampaikan informasi-informasi penting
yang diperlukan oleh masyarakat (Sumarlam, 2006:72). Seperti halnya siaran Memetri Budaya
Jawi dalam program siaran di RRI Madiun terdiri atas tiga bagian yaitu bagian pembukaan, isi dan
penutup, yang setiap bagian itu terdapat karakteristik tersendiri. Pada bagian pembukaan terdapat
tembang Pocung yang berjudul “Heh Putuku” yang selalu dilagukan pada setiap pembukaan siaran
MBJ, karena tembang pocung ini menjadi salah satu ciri khas siaran MBJ oleh PMKJS di RRI
Madiun. Pada bagian isi setiap siaran berlangsung selalu berganti-ganti tema, namun jika tidak
selesai dibahas pada waktu tersebut maka akan diteruskan pada siaran berikutnya. Pada bagian
penutup juga terdapat moto atau sesanti yang selalu dibacakan pada saat siaran diakhiri, ini juga
menjadi ciri khas dari PMKJS. Sesanti ini mempunyai makna bahwa semoga terus berjaya, jauh
dari bahaya dan gangguan, semoga terus bisa melestarikan warisan budaya bangsa. Adapun
semboyan atau sesanti tersebut adalah Jaya-jaya wijayanti nirbaya nirwikara, mugi raharja
ngleluri warisane budaya bangsa. (M/MBJ8). Pada penutupan siaran juga kembali dilagukan
tembang pocung yang berjudul “Heh Putuku”.
2. Sumarlam dalam bukunya Teori dan Praktik Analisis Wacana (2003: 23-46) menyatakan bahwa
wacana yang padu adalah wacana yang apabila dilihat dari segi hubungan bentuk atau struktur
lahir bersifat kohesif, dan dilihat dari segi hubungan makna atau struktur batinnya bersifat
koheren. Dalam analisis wacana segi bentuk atau struktur lahir wacana disebut aspek gramatikal
wacana; sedangkan segi makna atau struktur batin wacana disebut aspek leksikal wacana. Di
dalam siaran MBJ pada tanggal 8 Oktober 2014 dan 10 Desember 2014 ditemukan empat aspek
kohesi gramatikal yaitu referensi, subtitusi, elepsis, dan konjungsi. Kohesi gramatikal ini
didominasi oleh penggunaan aspek referensi atau pengacuan, yakni sebanyak 700 pengacuan, yang
terdiri dari pengacuan persona sebanyak 344, pengacuan demonstratif sebanyak 356, dan
pengacuan komparatif tidak ditemukan dalam siaran MBJ. Subtitusi atau penyulihan yaitu
sebanyak 58. Aspek gramatikal ketiga yaitu elepsis atau pelesapan merupakan aspek yang paling
sedikit jumlahnya dalam siaran MBJ yaitu sebanyak 22. Konjungsi atau perangkaian sebanyak 224
konjungsi. Jadi, secara keseluruhan kohesi gramatikal dalam siaran MBJ berjumlah 1004. Apabila
dipresentasikan dan diurutkan dari yang paling mendominasi maka dalam kohesi gramatikal
terdapat sebanyak 69,72% aspek referensi; 22,31% aspek konjungsi; 5,77% aspek subtitusi; dan
2,19% aspek elepsis. Pada siaran MBJ oleh PMKJS di RRI Madiun ini aspek gramatikal lebih
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mendominasi daripada aspek leksikalnya. Pada siaran MBJ aspek gramatikal yang lebih
mendominasi adalah pengacuan (referensi) karena pada wacana lisan siaran MBJ tersebut banyak
partisipan dan masing-masing partisipan lebih cenderung menggunakan kata ganti persona
daripada menggunakan penyebutan nama partisipan secara langsung.
3. Di dalam siaran MBJ pada tanggal 8 Oktober 2014 dan 10 Desember 2014 ditemukan enam aspek
kohesi leksikal yaitu repetisi, sinonimi, antonimi, kolokasi, hiponimi, dan ekuivalensi. Kohesi
leksikal ini didominasi oleh penggunaan aspek repetisi, yakni sebanyak 302, sinonimi yaitu
sebanyak 27, antonimi sebanyak 20, kolokasi sebanyak 5, hiponimi sebanyak 2, dan ekuivalensi
sebanyak 12. Jadi, secara keseluruhan kohesi leksikal dalam siaran MBJ berjumlah 368. Apabila
dipresentasikan dan diurutkan dari yang paling mendominasi maka dalam kohesi leksikal terdapat
sebanyak 81,6% aspek repetisi; 7,29% aspek sinonimi; 5,4% aspek antonimi; 3,24% aspek
ekuivalensi; 1,35% aspek kolokasi dan 1,08% aspek hiponimi. Pada siaran MBJ aspek leksikal
yang mendominasi adalah pengulangan (repetisi) karena siaran MBJ termasuk wacana lisan maka
pengulangan penyebutan konstruksi tertentu sering diungkapkan, mengingat wacana lisan
cenderung tidak terstruktur bentuk konstruksinya. Selain itu juga disebabkan karena tuturan yang
diucapkan berbentuk satu tema atau topik, sehingga para partisipan siaran MBJ cenderung
mengucapkan hal yang sama dengan partisipan yang lain.

E.

SIMPULAN
Di dalam siaran MJB pada tanggal 8 Oktober 2014 dan 10 Desember 2014. Menurut durasi

memiliki perbedaan waktu siaran. Pada siaran 8 Oktober 2014 memiliki waktu durasi siaran selama 1
jam 3 menit 48 detik, dan durasi siaran selama 1 jam 3 menit 14 detik pada siaran 10 Desember 2014.
Peserta sarasehan yang hadir memiliki perbedaan di antara dua siaran tersebut. Pembukaan sarasehan
di antara dua siaran memiliki perbedaan. Pada siaran tanggal 10 Desember 2014, setelah dinyanyikan
tembang Pocung penyiar melanjutkan pembukaan sebelum diserahkan ke Moderator. Sedangkan
untuk siaran siaran tanggal 8 Oktober 2014, setelah dinyanyikan tembang Pocung, pembukaan
langsung dilakukan oleh Moderator. Isi pembahasan, sebenarnya memiliki tema yang sama. Tetapi
pada siaran tanggal 10 Desember 2014, budi pekerti hasil Kongres Budaya Jawa dan pesan dari Sri
Sultan Hamengkubuwono X pada Kongres Budaya Jawa yang dilaksanakan tanggal 11 sampai 14
Nopember 2014. Sedangkan untuk isi siaran tanggal 8 Oktober 2014, pembahasan budi pekerti hanya
sebatas peribahasa dan lagu nasehat. Penutupan yang dilakukan pada siaran tanggal 8 Oktober 2014
dan 10 Desember 2014 memiliki kesamaan, yaitu moderator terlebih dahulu menyampaikan
penutupan, kemudian dilakukan penyeruan sesanti atau semboyan. Adapun semboyan atau sesanti
tersebut adalah “Joyo-joyo wijayanti nirbaya nirwikara, mugi raharjo ngleluri warisane budaya
bangsa”. Semboyan atau sesanti pada siaran MBJ oleh PMKJS ini selalu diucapkan pada saat siaran
diakhiri, ini juga menjadi ciri khas dari PMKJS. Sesanti ini mempunyai makna bahwa semoga terus
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berjaya, jauh dari bahaya dan gangguan, semoga terus bisa melestarikan warisan budaya bangsa.
Selanjutnya di akhir sarasehan dinyanyikan kembali tembang Pocung yang berjudul “Heh Putuku”.
Tembang pocung ini menjadi ciri khas siaran MBJ oleh PMKJS, jadi setiap melakukan siaran selalu
diawali dan diakhiri dengan tembang pocung.
Di dalam siaran MBJ pada tanggal 8 Oktober 2014 dan 10 Desember 2014 ditemukan empat
aspek kohesi gramatikal yaitu referensi, subtitusi, elepsis, dan konjungsi. Kohesi gramatikal ini
didominasi oleh penggunaan aspek referensi atau pengacuan, yakni sebanyak 700 pengacuan, yang
terdiri dari pengacuan persona sebanyak 344, pengacuan demonstratif sebanyak 356, dan pengacuan
komparatif tidak ditemukan dalam siaran MBJ. Subtitusi atau penyulihan yaitu sebanyak 58. Aspek
gramatikal ketiga yaitu elepsis atau pelesapan merupakan aspek yang paling sedikit jumlahnya dalam
siaran MBJ yaitu sebanyak 22. Konjungsi atau perangkaian sebanyak 224 konjungsi. Jadi, secara
keseluruhan kohesi gramatikal dalam siaran MBJ berjumlah 1004. Apabila dipresentasikan dan
diurutkan dari yang paling mendominasi maka dalam kohesi gramatikal terdapat sebanyak 69,72%
aspek referensi; 22,31% aspek konjungsi; 5,77% aspek subtitusi; dan 2,19% aspek elepsis. Pada siaran
MBJ oleh PMKJS di RRI Madiun ini aspek gramatikal lebih mendominasi daripada aspek leksikalnya.
Pada siaran MBJ aspek gramatikal yang lebih mendominasi adalah pengacuan (referensi) karena pada
wacana lisan siaran MBJ tersebut banyak partisipan dan masing-masing partisipan lebih cenderung
menggunakan kata ganti persona daripada menggunakan penyebutan nama partisipan secara langsung.
Di dalam siaran MBJ pada tanggal 8 Oktober 2014 dan 10 Desember 2014 ditemukan enam
aspek kohesi leksikal yaitu repetisi, sinonimi, antonimi, kolokasi, hiponimi, dan ekuivalensi. Kohesi
leksikal ini didominasi oleh penggunaan aspek repetisi, yakni sebanyak 302, sinonimi yaitu sebanyak
27, antonimi sebanyak 20, kolokasi sebanyak 5, hiponimi sebanyak 2, dan ekuivalensi sebanyak 12.
Jadi, secara keseluruhan kohesi leksikal dalam siaran MBJ berjumlah 368. Apabila dipresentasikan
dan diurutkan dari yang paling mendominasi maka dalam kohesi leksikal terdapat sebanyak 81,6%
aspek repetisi; 7,29% aspek sinonimi; 5,4% aspek antonimi; 3,24% aspek ekuivalensi; 1,35% aspek
kolokasi dan 1,08% aspek hiponimi. Pada siaran MBJ aspek leksikal yang mendominasi adalah
pengulangan (repetisi) karena siaran MBJ termasuk wacana lisan maka pengulangan penyebutan
konstruksi tertentu sering diungkapkan, mengingat wacana lisan cenderung tidak terstruktur bentuk
konstruksinya. Selain itu juga disebabkan karena tuturan yang diucapkan berbentuk satu tema atau
topik, sehingga para partisipan siaran MBJ cenderung mengucapkan hal yang sama dengan partisipan
yang lain.
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ABSTRACT
This article describes the adaptation of foreign culture in the form of jazz big band music by non-formal
community Salamander Big Band of Indonesia. The process of music adaptation is the process of adjusting the
aesthetics of the music playing, performed by an individual/community against foreign cultural products or a
new culture. This paper uses qualitative approach method with descriptive analysis. Researchers describe the
results of the research based on the results of observation, interview, and documental studies relating to players
and experts in the field of big-band music. This paper presents the basic elements of American music aesthetics
in particular-jazz big band as well as how Salamander can adapt and implement values of music aesthetics of
American jazz big band music played in the game. Through a process of adaptation of aesthetics in playing
music with correct and appropriate, can generate a better music products, approaching its original musical
aesthetic or even better than the original version.
Keywords: Cultural, Adaptability, Jazz, Big Band, Salamander
ABSTRAK
Makalah ini menjelaskan adaptasi budaya asing dalam bentuk musik jazz big band oleh komonitas non-formal
Big Band Salamander di Indonesia. Proses adaptasi musik adalah proses menyesuaikan estetika permainan
musik, dilakukan oleh individu / komunitas terhadap produk budaya asing atau budaya baru. Makalah ini
menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Peneliti menggambarkan hasil penelitian
berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan pemain dan ahli di
bidang musik big band. Tulisan ini menghadirkan elemen-elemen dasar dari estetika musik barat khususnya
musik big band jazz serta bagaimana big band Salamander dapat mengadaptasi dan mengimplementasikan nilainilai estetika musik big band jazz barat dalam permainan musik yang dimainkan. Melalui proses adaptasi
estetika dalam memainkan musik dengan benar dan sesuai, dapat menghasilkan produk musik yang lebih baik,
mendekati estetika musik aslinya atau bahkan lebih baik dari versi aslinya.
Kata kunci: Budaya, Adaptasi, Jazz, Big Band, Salamander

A.

PENDAHULUAN
Estetis atau keindahan, meliputi keindahan seni, keindahan alam, keindahan moral dan

keindahan intelektual(Kartika & Prawira, 2004). Keindahan seni meliputi seni yang dapat dilihat atau
didengar, baik seni rupa atau seni musik. Keindahan alam adalah keindahan yang dirasakan ketika
menyikapi keadaan alam sekitar. Keindahan moral, keindahan yang dirasakan menyikapi suatu moral
kebaikan. Keindahan intelektual ini, ketika kita melihat, merasakan tingginya keintelektualan
seseorang. Dalam berbagai aspek kehidupan, kita mampu melihat keindahan ini. Kemampuan untuk
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melihat keindahan ini dilakukan lewat penginderaan, persepsi, perasaan, pengalaman, dan
pemandangan.
Estetis merupakan bagian dari kehidupan manusia dalam berbudaya. Sebagaimana yang
disampaikan oleh William(1983) dalam Storey(2009) bahwa Budaya merupakan proses umum
perkembangan intelektual, spiritual dan estetis(Storey, 2009, p. 1). Estetis menjadi bagian yang tidak
terlepas dari perubahan budaya yang terjadi pada sebuah lingkungan masyarakat. Semakin tinggi
perkembangan estetis dalam masyarakat, semakin tinggi pula perkembangan budayanya.
Perkembangan estetis tidak terlepas dari perkembangan aspek intelektual dan aspek spiritual dalam
masyarakat. Ketiga aspek ini saling berkaitan, tidak dapat dilepaskan satu dengan lainnya. Seluruh
unsur-unsur kebudayaan saling berkaitan erat dan membentuk kesatuan yang harmonis(Prasetya &
Tohir, 1991, p. 34). Dengan bertambahnya ilmu pengetahuan dan wawasan seseorang, semakin dia
dapat mengapresiasi sebuah keindahan dengan lebih baik, serta dapat menciptakan hasil karya budaya
yang lebih baik.
Keindahan dapat dirasakan oleh tiap manusia, meskipun tiap individu dalam masyarakat
mempunyai penilaian estetis yang berbeda atas hasil budaya yang diciptakan, atau bersifat subjektif.
Keindahan dapat bersifat subjektif dan objektif, keindahan subjektif ialah keindahan yang terdapat
pada mata yang memandang, dan keindahan objektif menempatkan keindahan pada benda yang
dilihat(Kartika & Prawira, 2004, p. 10). Menurut Sortais dalam Kartika(2004), keindahan ditentukan
oleh keadaan sebagai sifat objektif dari bentuk (l’esthetique est la science du beau). Kemampuan
melihat keindahan secara subjektif ini dilakukan oleh pencipta seni dan pengapresiasi seni(Kartika &
Prawira, 2004, p. 11). Nilai estetika yang dihasilkan ditentukan oleh selera subjektif dari
pengapresiasi, sesuai dengan pendapat Lipps dalam Kartika(2004) bahwa keindahan ditentukan oleh
keadaan perasaan subyektif atau pertimbangan selera (die kunst ist die geflissenliche hervorbringung
des schones)(Kartika & Prawira, 2004, p. 11).
Dalam Sachari(2002), diceritakan pada zaman Yunani, Plato sebagai murid Socrates
berpendapat bahwa keindahan suatu objek mulai disadari oleh manusia melalui adanya keindahan
awal, dari kesadaran inilah yang membangun suatu benda menjadi indah. Plato berupaya memperoleh
keindahan abadi yang ideal(Sachari, 2002, p. 5).
Menurut Plato dan Aristoteles, penilaian keindahan ini dapat dilihat dari proporsi,
keharmonisan, kesatuan, aturan-aturan, kesimetrisan, dan keberadaan. Keindahan pada dasarnya
merupakan sejumlah kualitas pokok tertentu yang terdapat dalam suatu hal. Kualitas itu yaitu
kesatuan (unity), keselarasan (harmony), kesetangkupan (symmetry), keseimbangan (balance), dan
perlawanan (contrast)(Kartika & Prawira, 2004, p. 3).
Terdapat banyak definisi mengenai estetis ini, salahsatunya yaitu menghubungkan keindahan
dengan segala hal baik penglihatan atau pendengaran yang menyenangkan (pleasure). Filsuf abad
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pertengahan, Thomas Aquinas, merumuskan keindahan sebagai id quod visum placet, sesuatu yang
menyenangkan bila dilihat(Kartika & Prawira, 2004, p. 10). Melalui seni musik, yang didengar, dapat
dirasakan perasaan keindahan. Keindahan yang dapat dilihat yaitu melalui karya seni rupa, atau karya
seni tari. Melalui karya seni, manusia mendapatkan perasaan senang, sehingga karya seni dapat
menjadi produk yang mempunyai nilai jual. Produk seni menjadi sebuah kebutuhan dalam
masyarakat, masyarakat mencari kesenangan dalam kehidupannya. Produk seni yang mempunyai nilai
estetis tinggi, akan mempunyai harga yang lebih mahal dibanding produk yang mempunyai nilai
estetis rendah. Kemampuan daya jual ini berhubungan dengan budaya popular yang merupakan
budaya

komersial

yang

dapat

diproduksi

untuk

memenuh

konsumsi

massa.

Dalam

Rachmawanti(2012), Williams memberikan beberapa makna dari budaya popular, salah satunya
adalah banyak disukai

orang

dan

karya

yang

dilakukan untuk

menyenangkan orang

lain(Rachmawanti, 2012, p. 67)
Kajian untuk mempelajari hal mengenai estetis ini adalah estetika. Estetika merupakan kajian
tentang proses yang terjadi pada tiga elemen dasar, yaitu: objek estetis, subjek estesis, dan nilai estesis
yang terkait dengan pengalaman estesis, properti estesis, dan parameter kemenarikan maupun
ketidakmenarikan(Junaedi, 2016, p. 22). Dalam Junaedi(2016) diterangkan bahwa objek estetis
merupakan objek hasil budaya yang dapat diamati maupun diciptakan seseorang. Subjek Estesis
adalah spektator yang mengamati sebuah objek estesis, atau kreator yang membuat objek estesis.
Sedangkan nilai estesis adalah tolak ukur yang digunakan subjek dalam menilai keindahan atau
ketidakindahan, maupun ketertarikan atau ketidaktarikan akan suatu objek estesis. Perbedaan nilai
estetis ini menyebabkan perbedaan emosi pada tiap individu/masyarakat saat menghadapi objek
estesis.
Masyarakat perkotaan memiliki kebutuhan khas dalam semua aspek kehidupannya termasuk
kebutuhan akan seni. Produk budaya asing berupa seni sangat mudah masuk ke dalam budaya
masyarakat perkotaan dengan semakin mudahnya informasi yang masuk melalui berbagai media
seperti televisi atau internet. Media mampu membentuk sebuah budaya baru, cara baru, pemikiran
baru pada kehidupan masyarakat. Makna di dalam budaya kita dibentuk oleh media, media masuk ke
seluruh ruang hidup masyarakat, seperti membentuk selera makan, selera akan gaya musik, cara
berpakaian, dan tindakan-tindakan lainnya. Seperti yang terdapat dalam skema budaya Du Gay dalam
Ranti(2012), yang menyebutkan bahwa konsumsi produk-produk budaya popular dilakukan melalui
representasi media(Rachmawanti, 2012, p. 71)
Dengan semakin mudahnya informasi yang masuk ke masyarakat perkotaan melalui beragam
media, banyak sekali budaya baru, trend baru dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Banyak
komunitas anak muda yang mengikuti, mencontoh, mengadaptasi budaya yang sedang popular di luar
negeri sana, seperti berkegiatan musik melalui format musik tiup big band, yang kembali popular
lewat munculnya musisi seperti Michael Buble dan Paul Anka, selain itu muncul banyak kelompok385
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kelompok musik tiup seperti Hot 8, No BS!, dan Dirty Dozen yang menginspirasi anak-anak muda
kota Bandung untuk ikut serta membentuk komunitas musik tiup non-formal, dan mengadaptasi
budaya dari luar tersebut. Komunitas musik tiup non-formal ini terdiri dari anak muda yang
mempunyai ketertarikan dalam belajar dan memainkan alat musik tiup seperti trompet, saxophone dan
trombon. Terdapat tiga komunitas musisi tiup yang cukup aktif di kota Bandung yaitu Big Band
Salamander, Etuzi Big Band dan Brass Taman Musik Bandung (BTMB).
Big Band Salamander merupakan salahsatu komunitas musik non-formal yang merupakan
wadah yang beranggotakan kumpulan anak muda Bandung yang mempunyai visi sama dalam
bermusik, yaitu memainkan musik dalam format big band jazz dengan mengadaptasi estetika budaya
permainan musik barat tersebut, dan dipimpin oleh Devy Ferdianto sebagai music director/konduktor.
Dalam permainan musik big band, Salamander mengikuti format big band jazz tradisional
bergaya Count Basie Big Band, yaitu yang terdiri dari vokalis ditambah beberapa seksi, dengan
formasi 17 pemain musik (17 pieces), yaitu : Seksi Alat Tiup Kayu (dua pemain saksopon alto, dua
pemain saksopon tenor, dan satu pemain saksopon bariton), Seksi Alat Tiup Logam (empat pemain
trompet dan empat pemain trombon), Seksi Rhythm atau disebut juga Seksi Combo (Piano, Gitar,
Bass, Perkusi dan Drum).
Big Band Salamander merupakan big band yang mempunyai cukup banyak pengalaman
bermusik dan mampu bertahan sampai sekarang sejak dibentuk tanggal 17 September 2006. Dalam
tesis dari Bonny Buntoro yang berjudul Musisi Salamander Big Band: Suatu Kajian terhadap
Motivasi, Kompetensi, dan Kreativitas(Buntoro, 2015), ditulis bahwa Salamander Big Band telah
berkolaborasi dengan musisi musisi senior Indonesia, seperti Sam Bimbo, Gilang Ramadhan, Benny
Likumahuwa, Trisno, Bertha dan Margie Segers yang merupakan bagian dari inisiatif budaya dan
pengembangan yang dimulai oleh Goethe-Institut pada tahun 2009. Salah satu tujuan dari inisiatif
budaya ini yaitu menciptakan wadah sosial budaya di tingkat regional.
Budaya big band jazz ini merupakan budaya asing dari Amerika Serikat, yang diadaptasi oleh
komunitas big band Salamander. Budaya ini lahir pada era Swing (mulai sekitar tahun 1920-an), yaitu
salahsatu era dalam perkembangan musik Jazz di Amerika Serikat. Swing merupakan istilah lain dari
big band jazz , dan jazz, seperti yang diketahui banyak orang, yaitu satu-satunya kontribusi bangsa
Amerika yang sejati dan murni pada seni(Dormen, 1976, p. 13). Awalnya big band merupakan
perpaduan dari estetika permainan musik kaum kulit hitam dan kaum kulit putih. Estetika permainan
musik kaum kulit hitam lebih menuju pada unsur ekspresi yang dilakukan dengan improvisasi
sedangkan estetika permainan musik kaum kulit putih lebih pada estetika musik klasik eropa yang
memainkan musik secara sistematis dan baku melalui aransemen, dengan tanda tempo, dinamika dan
artikulasi yang tertulis.
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Adaptasi budaya big band yang dilakukan oleh big band Salamander tidak terlepas dari
adaptasi estetika permainan musik barat, sehingga musik yang dimainkan bisa mendekati estetika
musik aslinya atau bahkan lebih baik dari versi aslinya. Kebudayaan masyarakat Indonesia, dalam hal
ini para anggota big band Salamander, berbeda dengan kebudayaan masyarakat Amerika Serikat,
sehingga diperlukan proses adaptasi budaya dalam memainkan musik dengan estetika yang benar dan
sesuai.
B. KAJIAN TEORI DAN METODE
Metode penelitian merupakan alat atau prosedur dan teknik yang dipilih dalam melaksanakan
penelitian sesuai dengan tujuan/hasil yang diharapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan menggambarkan variabel masa lalu dan
sekarang (yang sedang terjadi) dengan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan kualitatif, rancangan
penelitian yang disusun oleh peneliti bersifat fleksibel dengan langkah yang belum dapat dipastikan
sebelumnya. Sebagaimana yang dikemukakan Sudjana dan Ibrahim(Sudjana & Ibrahim, 1989) bahwa
:
Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa,
kejadian yang terjadi pada saat itu. Dalam penelitian ini peneliti berusaha memotret peristiwa dan
kejadian yang menjadi pusat perhatiannya untuk kemudian digambarkan atau dilukiskan
sebagaimana adanya.
Penelitian ini dilakukan untuk mengungkap tentang bagaimana proses adaptasi budaya yang
dilakukan melalui kegiatan musik yang dilakukan oleh komunitas musik non-formal big band
Salamander. Melalui metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, peneliti ingin melihat dan
mengkaji sebuah data-data yang faktual yang terjadi di lapangan, kemudian hasil dari temuan tersebut
digambarkan dan dijelaskan dalam bentuk tulisan.
Dalam penelitian ini, masalah yang diteliti masih bersifat sementara, belum jelas dan
sewaktu-waktu dapat berubah setelah peneliti berada di lapangan. Peneliti bermaksud ingin lebih
memahami secara mendalam suatu situasi sosial budaya yang kompleks dan penuh makna. Hal inilah
yang dijadikan alasan mengapa peneliti menggunakan metode deskriptif dengan cara pendekatan
kualitatif.
1. MUSIK BIG BAND JAZZ
Musik Big Band Jazz merupakan bagian dari musik popular dalam kebudayaan Amerika Serikat. Jazz
asalnya sebagai musik etnik, kemudian bergerak ke pusat kebudayaan, menjadi musik populer
Amerika, terdengar di setiap stasiun radio dan juke box(Szwed, 2013, p. 3). Big band merupakan
kelompok jazz besar yang biasanya terdiri dari beberapa pemain reeds(alat tiup kayu), horn(alat tiup
logam), rhythm section, vokalis, dan alat musik lain yang memungkinkan(Holmes, 2006, p. 14).
Menurut Ferdianto(wawancara, 26 Mei 2017), secara konvensi atau kesepakatan komunal,
menyatakan bahwa big band itu terdiri dari 17 pieces atau 17 musisi yaitu: empat trompet, empat
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trombon (tiga trombon tenor dan satu trombon bass/tuba), lima saksopon (dua saksopon alto, dua
saksopon tenor dan satu saksopon bariton), satu piano/keyboard, satu gitar, satu bass, dan satu drum.
Pada big band, biasanya tiap instrument mempunyai satu suara yang berbeda dengan alat lainnya,
kecuali pada saat soli, atau tutti. Pada awal dibentuknya, musik big band ini diperuntukan untuk
mengiri tarian/dance, tetapi pada perkembangannya musik ini digunakan untuk show atau festival.
Perkawinan antar jazz dan kelompok pengiring tari yang besar, berperan pada perkembangan Era Big
Band(Dormen, 1976, p. 13)
Definisi dari musik jazz merupakan musik Afro-Amerika, berasal dari dan untuk orang kulit
hitam; musik improvisasi; musik yang karakternya dibentuk oleh feel ritmik yang disebut swing; dan
musik yang dipengaruhi oleh blues(Szwed, 2013, p. 15). Era berkembangnya big band ini disebut
dengan era Swing, yang lahir yang populer sekitar tahun 1925-1940. Musik Big Band ini sangat
identik dengan feel ritmik swing. Selain mengacu pada bentuk ritmik, swing dinotasikan sebagai
perasaan, sebuah energi, yang mendorong musik, baik bagi musisi jazz kelompok besar atau
kecil(Holmes, 2006, p. xxiii). Era dimulainya puncak big band adalah tahun 1935, yaitu saat
munculnya big band Benny Goodman, yang menarik banyak perhatian anak muda dan genius dalam
membuat big band sound. Satu tahun setelah kemunculannya, hampir terdapat 100 big band di
Amerika Serikat(Dormen, 1976, pp. 10-11)
Perkembangan Swing ini hidup karena banyaknya musisi Amerika Serikat yang terdidik,
yang dapat membaca dan atau menulis aransemen yang hebat, dan juga karena banyak solis instrumen
yang muncul pada era tersebut. Dampak munculnya radio, film layar lebar, dan perusahaan rekaman
yang begitu cepat menciptakan sinergi yang menyebarkan swing ke Amerika Serikat dan seluruh
penjuru dunia dengan cepat(Szwed, 2013, p. 101).
Big Band yang lebih kecil dapat disebut Little format Big Band, dengan musisi instrument
sebanyak 15 orang (tiga trompet, tiga trombon, lima saksopon, satu piano, satu gitar, satu bass, dan
satu drum), format ini biasa digunakan untuk musisi beginner. Format big band 17 orang disebut juga
format ala Basie, yang digunakan sebagai acuan internasional, meskipun cara setting duduk(blocking)
berbeda-beda, seperti posisi setting duduk Kenton yang berbentuk “U” atau formasi Wings.
Instrumentasi kadang-kadang masih ada yang menggunakan Tuba atau French horn, tergantung pada
aransemen, seperti yang terdapat pada big band Kenton. Format big band Ala Basie yang paling
umum digunakan, dalam format ini biasanya trompet doubling dengan flugelhorn, saksopon doubling
dengan flute atau clarinet. Format ini sudah semacam konvensi dalam aransemen big band.
Penggunaan tambahan alat lain atau alat yang tidak konvensional seperti alat tradisi atau
perkusi merupakan “gimmick” dalam sebuah big band, hal ini bukan hal yang lazim dalam sebuah big
band. Penggunaan alat tambahan ini biasanya terdapat di negara-negara Asia atau Pasifik, karena
adanya latar budaya yang mengiringi, dan adanya motivasi untuk menampilkan karya etnik/budaya
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lokal yang dimilikinya. Biasanya alat musik yang ditambahkan adalah alat musik ciri khas yang
dimiliki oleh negara tersebut, seperti penggunaan kendang di big band yang ada di Indonesia.
Biasanya penambahan instrument ini disesuaikan dengan aransemen yang dibuat, contohnya yaitu
ketika membuat aransemen bernuansa/bergaya Afrika kemudian ditambahlah alat musik tradisional
Afrika.
Basis dari kebudayaan big band sama dari Amerika dan Eropa, musik big band ini lahir di
Amerika tetapi reborn di Eropa sejak akhir perang dunia ke dua, musik ini banyak
ditumbuhkembangkan di Eropa. Jazz ini diadaptasi secara ekploratif di Indonesia, seperti muncul
kelompok-kelompok musik seperti Krakatau dan lainnya.
Orang banyak menganggap, berasumsi jazz Eropa lebih kaku karena adanya latar belakang
musik klasik yang terlalu kuat, tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Banyak juga penulis dari Eropa
yang bagus, bahkan secara estetikanya melebihi musik dari Amerika seperti karya-karyanya Peter
Herbolzheimer dari Jerman, ada hal-hal yang digarap secara khusus secara harmoni, yang tidak
terdengar pada musik Amerika. Tidak semua musik big band dari Amerika dapat dikatakan fleksibel,
ada juga yang aransemennya kaku seperti pada musik big band Glenn Miller.
Orang Eropa mengadaptasi jazz karena sebelumnya mereka tidak memiliki jazz, aransemen
yang dibuat diadaptasi dengan gaya penulisan tiap individu atau dapat juga diadaptasi dari latar
belakang budaya yang dimiliki penulis. Ketidakkakuan dalam penulisan big band oleh orang Eropa
juga dapat dilihat dari musik yang dibuat oleh Chris Walden, yang sekarang telah tinggal di Amerika.
Seiring dengan banyaknya berkecimpung dengan musik big band, dapat dilihat bagaimana
karakter musik tiap penulis, hal-hal yang membuat tiap aransemen itu enak atau tidak enak didengar.
Enak atau tidak enak, dapat dilihat dari harmoni, karakter big band sound, atau penjarian/teknik
memainkan instrument yang memudahkan bagi musisi.
2. BIG BAND SALAMANDER
Big Band Salamander berbeda dengan big band dari Amerika pada umumnya, Big Band Salamander
terbentuk dari keisengan anak-anak muda yang berkeinginan untuk menyalurkan bakat bermusik ke
dalam format big band yang ideal, dan sebagai wadah dimana para anggotanya dapat nyaman bermain
musik, tanpa beban yang terlalu berat. Tetapi kadang juga para anggotanya menyukai tantangan dalam
memainkan sebuah karya apabila dinilai karya tersebut enak didengar. Big band Salamander tidak
dapat disamakan dengan big band dari luar (Amerika Serikat), big band dari Amerika umumnya
mempunyai tuntutan profesi, tidak main- main, seperti membuat album untuk dijual, konser
komersial, dan lainnya. Kesamaan dari big band professional atau amatir yaitu keduanya butuh
latihan.
Disampaikan oleh Ferdianto(wawancara, 26 Mei 2017), visi dari pembentukan Big band
Salamander yaitu menjadi salahsatu yang big band/jazz ansambel yang benar secara instrumentasi,
secara pakem, harmoni. Lahir dari gagasan Devy Ferdianto untuk menampilkan big band secara utuh,
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menurut konvensinya. Sejak dulu sudah banyak ansambel yang bernamakan big band, tetapi
sebenarnya secara format instrumentasi bukan big band yang sesungguhnya. Devy Ferdianto
mempunyai spirit ingin mengembalikan definisi big band itu ke dalam porsi yang sebenarnya sejak
akan mendirikan ITB Big Band.
Sejak SMA, Ferdianto mulai mengenal jazz ketika didengarkan kaset jazz milik Guru Kimia
SMAnya, yang bergenre ragtime/dixie yaitu musiknya Chris Barber dari Inggris. Ketika mulai tinggal
di Bandung, tahun 1986, Ferdianto sering mendengar radio jazz KLCBS. Tepatnya pada tahun 1988,
KLCBS memutar lagu Deedles Blues yang dinyanyikan Diana Schuur yang diiringi Count Basie
Orchestra, Ferdianto sangat tertarikan dengan musik yang dimainkan, kemudian Ferdianto
menghubungi KLCBS, menanyakan jenis musik yang dinyanyikan oleh Diana Schuur tersebut, maka
terjawab bahwa musik yang diputar adalah musik big band. Sejak saat itu Ferdianto mulai
mengumpulkan rekaman-rekaman big band di toko musik Aquarius Dago.
Ferdianto mulai mengetahui alat-alat yang digunakan dalam formasi big band, dan mulai
dengan membentuk brass band di ITB pada 1991. Sejak kepulangan Ferdianto belajar di Jerman,
tahun 1993 Ferdianto mengadakan seminar/workshop mengenai big band bersama Prof. Dietar Mack
dan Bill Saragih, dan mulai membentuk big band dengan formasi yang belum ideal, baritone saksopon
diganti dengan baritone marching brass. Pada tahun 2005 setelah pensiun sebagai pengajar di ITB,
Ferdianto membentuk Big Band Salamander pada tahun 2006 dengan formasi yang ideal.
Tahun 1993-1994 adalah tahun dimana muncul beberapa big band dalam acara ITB Big Band
Festival, secara formasi belum semua ideal, hanya big band dari ISI Yogyakarta yang pada waktu itu
menampilkan big band dengan formasi ideal. Seiring dengan berjalannya waktu, mulai muncul big
band- big band baru seperti Big Band Pitulas dan Big Band Hajar Bleh. Tetapi secara perkembangan
big band di Indonesia masih sangat kurang/lambat, dikarenakan banyaknya tantangan dalam
membangun big band, seperti cukup sulitnya mendapatkan alat dan pemain yang ideal,
komposisi/aransemen musik big band yang ideal baik secara harmoni untuk mendapatkan big band
sound sulit didapatkan. Selain dari arranger lokal dalam negeri, Devy Ferdianto juga mencari
aransemen big band ke daerah lain, seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang dan Eropa.
Tantangan dalam mendapatkan sumber daya pemain menjadi salahsatu hambatan dalam
perkembangan musik big band di Indonesia. Arransemen big band belum tentu dapat dimainkan
dengan baik apabila terbentur dengan kemampuan musisi yang masih kurang dan tidak lengkapnya
formasi musisi yang memainkan karya tersebut.
Salamander berbeda dengan big band lain yang hanya muncul ketika ada event pertunjukan,
Salamander melakukan latihan rutin sejak mulai dibentuknya big band tersebut, adapun libur latihan
biasanya jika bertepatan dengan hari libur nasional, atau tepat setelah melakukan kegiatan seperti
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penampilan/konser yang memakan banyak tenaga. Latihan rutin ini merupakan bekal Big Band
Salamander untuk mendapatkan big band sound.
Karakter/Identitas pada Salamander mulai berusaha dibangun dengan cara “mengIndonesiasisasi” lagu-lagu big band yang dibawakan. Pada tahun 2007 Salamander membuat rekaman
12 lagu Indonesia dalam formasi big band swing, lagu tersebut terdiri dari lagu-lagu daerah dan juga
lagu-lagu dari komposer Indonesia seperti Ismail Marzuki yang diaransemen oleh Frank Reinshagen.
Judul rekaman tersebut yaitu Salamander Big Band Swinging 12 Indonesian Songs. Misinya adalah
menggali kembali lagu-lagu nostalgic yang sempat dibawakan atau diciptakan oleh legenda musik
Indonesia, dan lagu-lagu daerah Indonesia. Seperti lagu Bimbi yang dipopulerkan oleh Titiek Puspa,
Payung Fantasi (Ismail Marzuki), Tante Sun (Bimbo), Di Sudut Bibirmu yang dipopulerkan oleh Sam
Saimun, dan lagu-lagu daerah seperti Sudah berlayar, Tokecang, Lir-Ilir, Tudung Periuk, dan Gorogorone. Keinginan Devy Ferdianto untuk membentuk identitas big band Salamander dengan
memainkan lagu-lagu Indonesia dalam format big band merupakan harapannya sejak lama, tetapi
kendala arransemen yang cocok mengakibatkan proses pembentukan karakter ini berjalan cukup
lambat. Selain kendala arransemen, kendala dana juga mempengaruhi proses pembentukan identitas
big band Salamander, diperlukan dana yang cukup untuk mendapatkan arransemen yang cocok.
C.

PEMBAHASAN

1. ESTETIKA PERMAINAN MUSIK BIG BAND
Dilihat dari kajian keindahan menurut materi, musik big band jazz termasuk ke dalam Seni Ritmis dan
Seni Sastra. Secara bermain instrumental termasuk ke dalam seni ritmis, sedangkan apabila ditambah
vokal, juga termasuk ke dalam seni sastra. Seni ritmis meliputi seni-seni yang terikat pada suatu
pengalaman dengan “waktu”, merupakan seni yang berkaitan dengan irama, sedangkan seni sastra
merupakan seni yang terikat dengan bahasa sebagai materi untuk menyatakan intuisi
estetik(Waesberghe, 2016, pp. 44-45)
Hal mengenai ketertarikan atau ketidaktertarikan pada sebuah musik big band itu relatif, tidak
sama pada tiap individu, tergantung selera. Tapi Salamander berdiri sampai sekarang salahsatunya
dikarenakan faktor selera yang sama tetapi sulit untuk dijabarkan. Ada sebagian anggota yang dapat
dibilang kompetensinya kurang tetapi taste/seleranya bagus, sehingga dapat mengomentari sebuah
aransemen itu enak atau sulit untuk dimainkan. Kriteria ketertarikan pada sebuah musik big band:
1. Harmoni (big band sound), karakter tiap aransemen atau tiap big band.
2. Instrumentasi, yaitu memahami anatomi, tingkat kesulitan memainkan tiap instrument atau karakter
tiap instrument, dan juga mampu menurunkan estetika musik ke dalam teknik permainan instrument.
3. Estetika memainkan karya sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan, disesuaikan dengan event
yang dihadapi. Sebagai materi yang bernilai jual, penampilan big band juga terpengaruh oleh
permintaan pasar/client. Style yang dimainkan juga tergantung pada kebutuhan yang ada.
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Menurut Ferdianto(wawancara, 26 Mei 2017), estetika itu berdasarkan selera/taste: likes and
dislikes. Pertimbangan estetika berdasarkan selera juga dikemukakan oleh Kant dalam
Hidayatullah(2016), bahwa ada empat pertimbangan estetika berdasarkan selera yaitu dari segi
kualitas, kuantitas, hubungan dan arahnya(Hidayatullah & Kurniawan, 2016, p. 21). Dalam seni rupa
estetika ini dilihat dari dua hal: elements dan prinsip. Sama halnya dengan musik big band, terdapat
elemen-elemen dasar musik sebagai modal pembentuk sebuah musik big band, seperti pitch,
dinamika, warna suara, ritmik, harmoni, tempo, tekstur, gaya, dan bentuk/form lagu(Kamien, 2010).
Sedangkan prinsip-prinsip seperti tema, kesatuan, keseimbangan, pengulangan, variasi, kontras dan
lainnya. Prinsip-prinsip mengenai bentuk yang umum dan tertentu dalam sebuah komposisi musik
ditemukan juga di dalam seni lain seperti lukis, pahat, patung dan arsitektur(Miller, 2017, p. 83).
Tingkat akhir tujuan dari estetika ini adalah sejauh mana Big Band Salamander dapat meramu kedua
prinsip tersebut sehingga dapat diterima oleh pendengar/penonton sehingga menjadi sebuah identitas
sendiri. Penampilan big band sama seperti pada desain, yaitu bentuk seni applied, berbeda dengan
seni murni atau art music, dalam dunia industri penampilan big band disesuaikan dengan selera
pasar/masyarakat. Tetapi ada juga konser sendiri yang dapat menampilkan ideologi sendiri, di sini
Salamander menjadi musisi murni, atau seniman murni.
Ada tiga hal besar yang menjadi bekal dapur tiap kelompok big band, yaitu:
1. Intonasi, bagaimana suara itu dihasilkan dari sebuah instrument, gelap, terang, pitch, dan lainnya.
2. Artikulasi, bagaimana suara itu dihasilkan, panjang, pendek, phrasing, tonguing, timing, dan
lainnya.
3. Identitas, membuat identitas/karakter tiap band.
Ketiga hal tersebut merupakan bagian dari reinterpretasi pada sebuah karya yang telah ditulis
oleh arranger, yaitu menginterpretasikan kembali gaya musik yang diinginkan oleh arranger menurut
karakter/nyawa yang ingin dibuat oleh

tiap big band. Dengan penguasaan tingkat permainan

instrument yang baik, memudahkan untuk mereinterpretasikan karya yang dibawakan. Standar
minimal dalam memainkan musik bigband yaitu memainkan musik sesuai estetika yang diinginkan
oleh arranger dalam tulisannya, secara individual skill harus cukup. Ada hal-hal yang dapat diadaptasi
dalam memainkan karya-karya yang sulit seperti menurunkan tempo atau range yang dimainkan, atau
menyederhanakan tingkat kesulitan aransemen atas pertujuan arranger.
Usaha pengadaptasian estetika dalam bermain musik big band juga dilakukan dengan
memberikan hasil video atau audio big band lain yang telah memainkan karya yang akan dimainkan
oleh Big Band Salamander, biasanya yang diambil contoh big band yang baik dan dapat menjadi
contoh yang baik untuk para anggota Salamander. Pemberian contoh ini bertujuan agar membantu
para anggota Salamander minimal dapat mereinterpretasikan karya yang dimainkan sesuai contoh
video/audio yang diberikan. Dikarenakan visual culture, anggota Salamander dapat lebih baik
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mengadaptasi musik big band yang dimainkan, tidak hanya dengan audio saja. Dengan video, dapat
membantu dalam melihat estetika posisi tubuh baik berdiri atau duduk dalam memainkan musik big
band, sehingga menghasilkan suara yang diinginkan. Selain itu dapat melihat positioning, setting
position dalam memainkan musik big band, dimana posisi tiap instrument, dan juga kapan solis mesti
berdiri atau maju ke depan saat berimprovisasi. Improvisasi ini merupakan salah satu unsur yang
terdapat dalam musik jazz. Improvisasi, seni mengomposisi saat bermain, tanpa notasi tertulis, telah
lama dianggap sebagai ciri khas yang membedakan jazz dari musik lain(Szwed, 2013, p. 34). Dengan
adanya perbedayaan kebudayaan, anggota Salamander terkadang malu dalam mengekspresikan diri
ketika berimprovisasi pada saat pertunjukan, budaya “dusun” ini tidak terlihat pada anggota
Salamander yang memang berasal dari luar negeri, yaitu Matt Ashworth yang berasal dari Inggris.
Dari segi pasar, pertunjukan big band yang menampilkan vokalis lebih mempunyai daya jual
dibanding pertunjukan big band yang hanya menampilkan musik instrumental. Tetapi secara estetika
dalam permainan big band jazz, hal tersebut tidak sesuai, dikarenakan pertunjukan big band itu secara
keseluruhan lebih baik menampilkan musik instrumental sebanyak 70% dan menampilkan vokalis
tidak lebih dari 30%. Tapi hal ini bukan merupakan suatu patokan, disesuaikan dengan budaya
pendengar berada.
Menurut Ferdianto(wawancara, 26 Mei 2017), estetika yang paling penting dalam musik big
band bukanlah bagaimana cara pembagian musik instrumental dan musik vokal, tetapi bagaimana
musik big band tersebut ditampilkan, misalnya ada soli, ada feature-nya, flow/grafik daftar lagu yang
dibawakan, dan lainnya. Sesuai dengan akar jazz yang bebas, tidak ada pakem/konvensi khusus dalam
pertunjukan big band, seperti yang terdapat pada musik klasik yang memperbolehkan penonton
bertepuk tangan hanya ketika semua bagian karya telah dimainkan. Komunikasi antar penonton
dilakukan oleh pemimpin big band, baik konduktor atau principle/concert master nya.
Dalam pertunjukan big band, diperlukan sebuah skenario pertunjukan yang mencakup tema
yang akan disuguhkan, grafik mood penampilan karya-karya yang dimainkan, opener lagu yang
dimainkan, lalu lintas pemain dalam masuk atau keluar panggung, persiapan encore, closing dan
lainnya.
4. ADAPTASI ESTETIKA PERMAINAN MUSIK BARAT PADA BIG BAND SALAMANDER
Proses adaptasi permainan musik big band pada Salamander dilakukan sepanjang Salamander berdiri.
Tiap anggotanya harus ikut tumbuh bersama interpretasi aransemen-aransemen yang dimainkan.
Pemain musik juga memerlukan suatu aktivitas perasaan tertentu agar mencapai kenikmatan musikal
sebenarnya dengan mengetahui estetika bentuk-bentuk musikal(Waesberghe, 2016, p. 78) Aransemen
yang diberikan pun berjenjang dari tingkatan yang mudah ke yang lebih sulit. Aransemen dipilih agar
sampai pada pendengar dan juga yang dapat menjadi pembelajaran bagi anggota Salamander.
Aransemen adalah sebuah rencana yang disepakati para musisi untuk dipatuhi sebelum mereka
bermain, dimaksudkan untuk membentuk penampilan mereka di luar melodi dan harmoni,
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sederhananya yaitu memainkan melodi pada titik tertentu, solo dalam urutan tertentu, atau
penghentian pada waktu tertentu(Szwed, 2013, p. 37). Selain itu, agar lebih paham mengenai estetika
permainan musik big band jazz barat ini, Salamander bekerjasama dengan Goethe Institut dengan
beberapa kali mendatangkan ahli-ahli musik barat seperti Prof. Dieter Mack, Thorstenn Wollmann,
Frank Reinshagen, Jann Hansen,dan Ack Van Rooyen agar dapat membagi ilmunya, yang bertujuan
agar Big Band Salamander mampu memainkan karya big band dengan lebih baik, sesuai estetika
permainan musik big band jazz barat, baik secara teknik permainan instrument atau juga wawasan
dalam memainkan musik big band.
Para anggota Salamander beradaptasi dengan musik big band sehingga sampai pada posisinya
sekarang, bukan proses yang sebentar dan mudah, pada awalnya tingkat penguasaan dalam membaca
notasi balok pada musik big band cukup sulit, tetapi dikarenakan adanya proses adaptasi,
pembelajaran, sehingga para anggotanya kini dapat memainkan musik big band dengan cukup baik.
Wawasan dalam bermusik juga meningkat; dapat mengenal not, artikulasi, ritmik, penggunaan
bermacam mute, teknik memainkan instrument, dan lainnya. Semua wawasan ini didapatkan secara
otodidak dan juga disampaikan oleh para ahli yang berkunjung pada big band Salamander. Selain itu,
usaha untuk menambah ilmu para anggota Salamander juga dengan mendatangkan musisi jazz
professional dalam negeri seperti Imam Pras untuk membagi ilmunya dalam memainkan musik jazz.
D.

SIMPULAN
Melalui proses adaptasi berupa latihan yang teratur, sistematik, dan kontinyu bersama

konduktor Devy Ferdianto, ditambah banyaknya bahan apresiasi berupa audio dan video, para
anggota Salamander mampu beradaptasi dengan estetika permainan musik big band jazz yang
dimainkan. Selain proses latihan, dilakukan juga proses penambahan wawasan dan ilmu musik yang
diberikan oleh beberapa ahli tamu baik dari luar negeri maupun dalam negeri kepada anggota Big
Band Salamander, sehingga meningkatkan kualitas estetika dalam bermain musik big band jazz.
Dengan meningkatnya kualitas pemahaman dan kemampuan memainkan instrument, big band
Salamander mampu membuat hasil yang baik dan sesuai mendekati versi aslinya, bahkan pada karyakarya tertentu, secara estetika permainan lebih baik dibanding versi aslinya.
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ABSTRAK
Ki Padmasusastra dengan empat karya sastranya yang meliputi Serat Rangsang Tuban, Serat
Prabangkara, Serat Kandha Bumi dan Serat Kabar Angin menjadi fenomena tersendiri dalam jagat
sastra Jawa. Empat karya sastranya menjadi citra Ki Padmasusastra sebagai seorang sastrawan dan
merupakan karya monumental Ki Padmasusastra. Ditinjau secara ilmu stilistika, keempatnya memiliki
kekhasan style dalam hal proses morfologis. Ekspresi bahasa Ki Padmasusastra ini sebenarnya
mencerminkan sistem pengetahuan lokal, pola-pikir, pandangan dunia, pandangan hidup yang dimiliki
oleh Ki Padmasusastra sebagai bagian dari masyarakat Jawa yang berhubungan dengan kesempurnaan
hidup.
Kata kunci: Padmasusastra, morfologis, ajaran kesempurnaan hidup

A. PENDAHULUAN
Cipta sastra berupa prosa ataupun puisi tidak hanya masalah bentuk, tetapi bertalian erat
dengan kecenderungan ekspresi masing-masing pengarang. Setiap pengarang pasti berusaha
memperlihatkan ciri-ciri individualisme, originalitas, dan gaya masing-masing. Ilmu yang tepat untuk
mengkaji penggunaan bahasa dalam karya sastra dengan pendekatan secara linguistik adalah stilistika.
Kajian stilistika mengkaji bagaimana seorang pengarang memanfaatkan semua potensi bahasa untuk
mencapai efek-efek tertentu di dalam pengungkapannya (Subroto, et al., 1997: 3-4).
Penggunaan bahasa dalam karya sastra memang kadang disiasati, dimanipulasi, diekspolitasi,
dan didayagunakan sedemikian rupa oleh pengarang dalam rangka untuk menuangkan ekpresinya.
Oleh karena itu bahasa sastra memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda dengan karya non sastra
(Fowler, 1977: 3). Stilistika dipakai pengarang sebagai sarana retorika dengan mengeksploitasi,
memanipulasi dan memanfaatkan potensi bahasa (Altenbernd & Lewis, 1970: 2).
Salah satu kekhasan Ki Padmasusastra dalam penggunaan bahasa antara lain dalam hal proses
morfologis. Empat karya susastranya sering disebut sebagai caturlogi tersebut adalah Rangsang
Tuban, Prabangkara, Kandha Bumi dan Kabar Angin.
Empat karya Ki Padmasusastra tersebut apabila dicermati secara lebih mendalam dengan
menghubungkan bahwa ekspresi bahasa Ki Padmasusastra ini mencerminkan sistem pengetahuan
lokal, pola-pikir, pandangan dunia, pandangan hidup yang dimiliki oleh Ki Padmasusastra sebagai
bagian dari masyarakat Jawa, maka akan sangat menarik. Berdasarkan hal tersebut bahwa bahasa ini
sebenarnya mencerminkan adanya kearifan lokal di balik penggunaan kekhasan proses morfologis
dalam empat karya Ki Padmasusastra.
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B. KAJIAN TEORI DAN METODE
1. Kajian Teori
Menurut Subroto, et al. (1997: 26) pemilihan penggunaan bahasa dalam karya sastra
dilakukan dengan penuh kesadaran, sehingga kalau kemudian dalam karya sastra yang bersangkutan
ditemukan atau terdapat penyimpangan-penyimpangan dari kaidah kebahasaan yang berlaku secara
umum, maka hal yang demikian ini tentu sangat disadari oleh pengarang.
Penyimpangan penggunaan bahasa dari kaidah linguistik dalam sastra disebabkan oleh tiga
hal, yaitu displacing of meaning (penggantian arti), distorting of meaning (perusakan atau
penyimpangan arti), dan creating of meaning (penciptaan arti) (Riffaterre, 1978: 2). Chapman (1977:
15) juga mengatakan bahwa stilistika bertujuan menentukan seberapa jauh bahasa dalam karya sastra
itu mengalami penyimpangan dan bagaimana pengarang memanfaatkan tanda-tanda linguistik untuk
mencapai efek tertentu.
Natawidjaja (1986: 1) menyatakan bahwa ekspresi individual melahirkan stilistika. Yang
dimaksud dengan ekspresi individual adalah cara tersendiri dari seorang penulis dalam menyatakan
atau menggambarkan sesuatu. Natawidjaja juga menambahkan bahwa licentia stylistica merupakan
penyimpangan tata kalimat untuk mencapai retorik, tetapi hasilnya tidak menimbulkan kejanggalan,
malahan menimbulkan efek artistik. Pemakaian bahasa dalam karya sastra yang runtut dan sesuai
gramatikal memang baik, tetapi terdapat juga pemakaian yang memperlihatkan keunikan bahasa atau
yang menyimpang dari pola umum. Penyimpangan tersebut merupakan daya tarik karya sastra yang
merupakan cerminan dari gaya bahasa seorang pengarang.
2. Metode Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data berupa data kebahasaan yang
berwujud kata, kata bentukan yang memperlihatkan keunikan-keunikan maupun kekhasan pemakaian
bahasa dalam empat karya sastra Ki Padmasusastra.
Sumber data meliputi 1. Serat Rangsang Tuban (Naskah Jawa cetak, N.V. Budi Utama,
Surakarta, 1912), 2. Serat Prabangkara (Naskah Jawa cetak, Tan Khoen Swie Kediri, 1921), 3. Serat
Kandha Bumi (Naskah Jawa cetak, Tan Khoen Swie, Kediri, 1924), 4. Serat Kabar Angin (Naskah
Jawa cetak, Vogel van der Heyde & Co, Surakarta, 1902). Sehubungan sumber data masih dalam
bentuk tulisan Jawa cetak, maka perlu dialihaksarakan ke dalam tulisan Latin terlebih dahulu.
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah content analysis.
Guna menjamin dan mengembangkan validitas data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan teknik triangulasi sumber data/data dan triangulasi metode. Proses analisis data dalam
penelitian ini dilakukan dengan 1) Metode Interaktif dan 2) Metode Pembacaan Semiotik. Analisis
data bersifat interaktif, yaitu analisis data dengan menggunakan langkah-langkah: reduksi data, sajian
data, dan penarikan kesimpulan.
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Mengacu teori Semiotik, bahwa karya sastra merupakan sistem komunikasi tanda. Oleh
karena itu, apapun yang tercantum dalam karya sastra merupakan tanda yang mengandung makna
yang implisit di balik ekspresi bahasa yang eksplisit. Metode pembacaan model Semiotik dalam
rangka pengungkapan makna stilistika empat karya Ki Padmasusastra yaitu dilaksanakan dengan
pembacaan heuristik dan pembacaan hermeneutik. Pembacaan heuristik adalah pembacaan menurut
konvensi atau struktur bahasa. Sistem tanda sebagai wujud paparan teks dibaca dan dipilah ke dalam
satuan-satuan tertentu tanpa dilepaskan dari hubungan asosiatifnya dengan aspek stilistika dalam
empat karya Ki Padmasusastra. Pembacaan hermeneutik adalah pembacaan ulang dengan
memberikan interpretasi-interpretasi terhadap penggunaan bahasa. Mengarahkan pada penafsiran
ekspresi yang penuh makna dan dilakukan dengan sengaja oleh peneliti

C. PEMBAHASAN
1. Kekhasan Proses Morfologis
Ki Padmasusastra (1843-1926) memang tidak setenar Ranggawarsita, Mangkunagara IV,
namun sesungguhnya ia adalah sosok yang sangat berpengaruh terhadap bahasa, sastra, dan budaya
Jawa. Prabowo (2010) mengatakan bahwa Ki Padmasusastra dikenal populer di tengah masyarakat
Jawa karena sesantinya yang berbunyi Wong mardika kang marsudi kasusastran Jawa ing Surakarta
‘Orang merdeka yang memelihara kesusasteraan Jawa di Surakarta’ (Hal. 15). Widodo (2010)
menyatakan bahwa Ki Padmasusastra adalah ‘priyayi’ yang mengabdikan diri pada dunia bahasa dan
sastra Jawa di luar tembok keraton (Hal. 39). Kekhasan empat karya beliau tersebut salah satunya
dalam hal proses morfologis pembentukan kata.
Menurut Poedjosoedarmo, et al. (1979: 6) bahwa proses morfologi dalam bahasa Jawa yang
melibatkan kata sebagai bahan dasar inputnya mencakup lima hal, yaitu 1) afiksasi, 2) reduplikasi, 3)
pemajemukan, 4) persandian, 5) perubahan fonem dan bentuk kata.
Afiksasi yaitu kata dibentuk dengan beberapa proses perubahan. Perubahan ini terjadi karena
pengimbuhan prefiks, infiks, sufiks, dan konfiks. Reduplikasi yaitu kata berubah dengan beberapa
macam proses pengulangan. Ada pengulangan utuh atau dwilingga, pengulangan utuh dengan
perubahan bunyi atau dwilingga salin swara, pengulangan awal atau dwipurwa dan pengulangan akhir
atau dwiwasana. Pemajemukan yaitu gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai arti baru bila
dibandingkan dengan arti komponen-komponennya. Kata majemuk dalam istilah Jawa disebut dengan
tembung camboran. Adanya aturan pembuatan puisi Jawa tembang macapat menyebabkan suatu kata
dapat berubah baik bentuk maupun hanya terjadi perubahan fonem saja.
Perubahan bentuk kata dapat disebabkan karena tuntutan guru wilangan, informalisasi ragam,
dan puitisasi ragam. Untuk memenuhi jumlah guru wilangan atau suku kata yang sesuai dengan
konvensi tembang, maka sering terjadi kontraksi, yaitu pengurangan jumlah suku kata dengan cara
menggabungkan dua kata menjadi satu kata. Penggabungan ini selalu mengikuti hukum sandi.
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Penggabungan dua kata menjadi satu kata, dalam istilah Jawa disebut dengan nama tembung Garba.
Perubahan fonem suatu kata juga dapat terjadi karena tuntutan krama, guru lagu, jenis kelamin, dan
perubahan fonem yang menyatakan arti sangat. Beberapa contoh data sebagai berikut.
Infiks {–in-} dalam empat karya sastra Ki Padmasusastra membuktikan bahwa infiks {–in-}
mampu membuat suatu tuturan lebih puitis dibandingkan dengan kata-kata yang tidak
mempergunakan sisipan {–in-}.
(1) Ing griya dipun pajang linungsir ing gêgodhongan wanan, lunging pakis lan pradapaning
angsoka winor lan soglènganing sêkar pudhak, tuwin mayanging jambe kinarawistha
kinubêngakên minangka têtawing utawi palisiring pinarakanipun sang prabu lan sang
pinangantèn, kongasing ambêtipun rêrêngganing pinarakan …(SRT/5)
‘Di rumah sudah dihias dengan daun-daun hutan, batang pakis dan angsoka menyatu dengan
bunga pudak, mayang dan jambe dibuat sedemikian rupa dililitkan sebagai hiasan pinggir untuk
tempat duduk sang raja dan sang pengantin, keharuman hiasan tempat pertemuan …’
Kata-kata dalam empat karya sastra Ki Padmasusastra banyak sekali dihiasi oleh infiks {–in}. Terlihat dalam data (1) kata linungsir ‘dihias’ berasal dari kata lungsir ‘hias’ dan infiks {-in-} =
linungsir ‘dihias’, kinarawistha ‘dibuat sedemikian rupa’, kinubêngakên ‘dililitkan’, pinarakanipun
‘tempat menghadap’, dan pinangantèn ‘sang pengantin’.
Sufiks {-ing} dan {-ning} lebih arkhais dan suaranya lebih bergema (panjang). Kata yang
mendapat sufiks termasuk produktif. Kata yang mendapat sufiks {-ing} dan {-ning} berfungsi sebagai
penghias bunyi. Sufiks {-ing} dan {-ning} termasuk estetis, karena jika diucapkan suaranya bergema,
panjang. Jika sufiks {-e} kurang estetis karena apabila diucapkan suaranya tidak bergema, pendek
atau langsung.
(2) … sanadyan ananing pêpati kowe iya nora nêmu dosa, awit pamrajaya iku pamalêsing
patrap roda-paripêksa, mulane biratên tikbraning atimu,…(SRT/54).
‘… walaupun ada pembunuhan kamu tidak juga berdosa, sebab pembunuhan itu sebagai
balasan tindakan memperkosa, maka jauhkanlah kesedihan hatimu…’
Data (2) di atas terdapat kata tikbraning ‘kesedihan’ dari {tikbra+ning}. Penggunaan sufiks {ning} sangat sesuai untuk menggambarkan kesedihan hati yang berlarut-larut panjang.

2. Pola Pikir Ki Padmasusastra Di Balik Pemanfaatan Kekhasan Proses Morfologis
Pengkajian ekspresi bahasa mampu menemukan makna sampai aspek-aspek budaya, seperti
halnya kosmologi dan pandangan dunia pemakai bahasa tersebut. Oleh karena bahasa itu sendiri ada
yang milik kolektif dan individu tertentu, maka pengkajian perlu menemukan fungsi ke arah itu.
a. Cerminan Sikap Ki Padmasusastra dalam Menginginkan Kesempurnaan Hidup
Pemanfaatan kekhasan proses morfologis ini merupakan gambaran dan sikap Ki
Padmasusastra menuju ke arah ngelmu kasampurnan. Hidup menurut orang Jawa bahwa orang harus
memahami sangkan paraning dumadi sebagai bukti penyerahan diri sebagai muara akhir yang
dikehendaki atau paraning dumadi.
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Prefiks {ka-} dalam Serat Prabangkara karya Ki Padmasusastra berikut ini berfungsi sebagai
pembentuk kata kerja pasif. Dalam data (3) terdapat penggunaan prefiks {ka-} yang digabung dengan
kata benda garwa ‘isteri’, menjadi kata kagarwa ‘diambil sebagai isteri’. Data (4) terdapat
penggunaan prefiks {ka-} yang digabung dengan kata kerja priksa ‘periksa’, menjadi kapriksa
‘diperiksa’.
(3) … wontênipun badhe kagarwa dening susilaning pambêkanipun, ….(SP/12)
‘… akan dinikahi karena baik dan halus wataknya …’
(4) … enggal kapriksa ing sang prabu, ….(SP/14)
‘… segera diperiksa sang raja…’
(5) … manginggil gampil kemawon, … mangandhap anêkak-nêkuk... (SKB/35)
‘… ke atas mudah saja, … ke bawah berbelok-belok…’
Data (5) di atas terdapat kata manginggil dari bentuk {maN+inggil} = manginggil ‘menjadi
tinggi. Kata mangandhap dari bentuk {maN+andhap} = mangandhap ‘menjadi rendah’.
(6) Ing griya dipun pajang linungsir ing gêgodhongan wanan, lunging pakis lan pradapaning
angsoka winor lan soglènganing sêkar pudhak, tuwin mayanging jambe kinarawistha
kinubêngakên minangka têtawing utawi palisiring pinarakanipun sang prabu lan sang
pinangantèn, kongasing ambêtipun rêrêngganing pinarakan …(SRT/5)
‘Di rumah sudah dihias dengan daun-daun hutan, batang pakis dan angsoka menyatu dengan
bunga pudak, mayang dan jambe dibuat sedemikian rupa dililitkan sebagai hiasan pinggir untuk
tempat duduk sang raja dan sang pengantin, keharuman hiasan tempat pertemuan …’
Kata-kata dalam empat karya sastra Ki Padmasusastra banyak sekali dihiasi oleh infiks {–in}. Terlihat dalam data (6) kata linungsir ‘dihias’ berasal dari kata lungsir ‘hias’ dan infiks {-in-} =
linungsir ‘dihias’, kinarawistha ‘dibuat sedemikian rupa’, kinubêngakên ‘dililitkan’, pinarakanipun
‘tempat menghadap’, dan pinangantèn ‘sang pengantin’.
Bahasa di atas apabila dicermati, maka terlihat adanya cerminan sikap Ki Padmasusastra di
balik penggunaan ekspresi bahasa yaitu pengajaran ilmu rohani. Setiap orang harus memahami
sangkan paraning dumadi sebagai bukti penyerahan diri sebagai muara akhir yang dikehendaki atau
paraning dumadi. Dengan memahami asal sebuah kata, seperti dalam data di atas pada kata linungsir
‘dihias’ yang berasal dari kata lungsir ‘hias’ dan infiks {-in-} sehingga menjadi linungsir ‘dihias’ atau
pada penggunaan prefiks {ka-} yang digabung dengan kata benda garwa ‘isteri’, menjadi kata
kagarwa ‘diambil sebagai isteri’, menunjukkan bahwa manusia sebaiknya mengetahui darimana ia
berasal atau manusia wajib mengetahui sangkan ‘asal’. Inilah konsep cerminan jiwa Ki Padmasusastra
sebagai masyarakat Jawa dibalik penggunaan ekspresi bahasa khususnya dalam proses morfologi.
Pengetahuan mengenai pemanfaatan berbagai kosakata dasar yang digabung dengan afiksafiks yang bernilai arkhais sehingga terbentuk kata yang memiliki rasa indah, hal ini mencerminkan
bagaimana seorang manusia itu seharusnya juga mampu mengenal diri sendiri dan mengerti sangkan
paran atau tujuan hidupnya. Di balik ekspresi bahasa tulis tersebut terkandung cermin muatan sikap
filosofi yang bermanfaat bagi pendukungnya. Proses morfologis itu mengkiaskan tindakan manusia
dalam kaitannya dengan usaha mencapai kesempurnaan hidup, mengerti sangkan paraning dumadi.
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Bahasa Ki Padmasusastra ini tampak sebagai suatu rêngga basa ‘hiasan bahasa’. Ini gambaran
psikologi metafisik orang Jawa. Di dalamnya melukiskan jiwa religi, yang selalu bersandar kepada
Tuhan sebagai akar dari segalanya.

b. Cerminan Etika dan sikap Ki Padmasusastra
Proses morfologis dalam empat karya Ki Padmasusastra ini juga mengkiaskan tindakan
manusia dalam kaitannya dengan etika dan budi pekerti. Kemampuan Ki Padmasusastra dalam
memanfaatkan afiks-afiks yang bernilai arkhais ini tidak sembarangan. Bentuk-bentuk arkhais
digunakan dalam suasana dan maksud tertentu, penuh nuansa sastra, sehingga menjadikan tuturan
lebih indah, dan menarik untuk dibaca.
(7) … lunging pakis lan pradapaning angsoka winor lan soglènganing sêkar pudhak, tuwin
mayanging jambe kinarawistha kinubêngakên minangka têtawing utawi palisiring
pinarakanipun sang prabu lan sang pinangantèn, kongasing ambêtipun rêrêngganing
pinarakan kados wontên ing jaman limunan kadhatoning êjin pêri parayangan …(SRT/5)
‘… batang pakis dan angsoka menyatu dengan bunga pudak, mayang dan jambe dibuat
sedemikian rupa dililitkan sebagai hiasan pinggir pada tempat duduk sang raja dan sang
pengantin, keharuman hiasan tempat pertemuan itu seperti berada di mimpi atau istana para
jin…’
Data (7) di atas memperlihatkan pemanfaatan sufiks {-ing} yang beruntun. Hal ini sangat
sesuai untuk menggambarkan keindahan rumah dengan aneka hiasan berwarna-warni yang selalu
indah jika dipandang. Untaian hiasan bunga dan dedaunan yang tiada putusnya, ditambah keharuman
bunga yang terus menerus menyerbak ruangan sangat sesuai diungkapkan dengan bunyi sengau /ng/.
Sufiks {-ing} dan {-ning} lebih arkhais dan suaranya lebih bergema (panjang). Kata yang mendapat
sufiks termasuk produktif. Kata yang mendapat sufiks {-ing} dan {-ning} berfungsi sebagai penghias
bunyi. Sufiks {-ing} dan {-ning} termasuk estetis, karena jika diucapkan suaranya bergema, panjang.
Jika sufiks {-e} kurang estetis karena apabila diucapkan suaranya tidak bergema, pendek atau
langsung.
Penempatan sufiks {-ing} dan {-ning} agar lebih terkesan arkhais memerlukan pengetahuan
yang luas untuk menyatakan ungkapan jiwa dengan bahasa sastra. Pemakaian dalam hal proses
morfologis ini sebagai cerminan bahwa Ki Padmasusastra pandai menempatkan diri, mampu beretika
dan bersikap. Dalam suasana yang menuntut berperilaku tertentu, maka ia harus menggunakan sikap
yang berbeda dalam suasana yang tepat.
Ketepatan menggabungkan kata, memilih kata inilah sebenarnya menunjukkan pola pikir Ki
Padmasusastra dalam beretika dan menempatkan diri di tengah-tengah kondisi kehidupan yang ada.
Ini merupakan gambaran dan sikap Ki Padmasusastra sebagai manusia Jawa ke arah ngelmu
kasampurnan. Ada kebijaksanaan hidup yang diambil oleh Ki Padmasusastra di tengah kondisi jaman
yang ada. Pada saat manusia tahu betul tentang asal-usul dirinya dan lingkungannya, dia akan menjadi
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lebih arif. Pandangan-pandangan terhadap dunia atau kosmos, terbukti telah menyatu dalam diri Ki
Padmasusastra sebagai manusia Jawa.
c. Cerminan Sikap Manunggaling Kawula Gusti
Pemanfaatan afiks-afiks yang bernilai arkhais yang dipergunakan dalam empat karya Ki
Padmasusastra mengisyaratkan bahwa rasa kemanunggalan hamba dengan Tuhan, rakyat dengan
pemimpin, atasan dengan bawahan sangat terlihat. Pembentukan kata menjadi kata bentukan dengan
menggabungkan prefiks, infiks, sufiks, maupun konfiks sebagai cerminan bahwa perlunya kesatuan
antara hamba dengan Tuhan atau rakyat dengan pemimpinnya. Ketika penyatuan itu terjadi, akan
didapatkan sebuah kehidupan yang lebih indah.
(8) pangandikanipun: sêdyanira pepe apa ana karêpira kang wigati, … (SRT/22)
‘Perkataanku: keinginanmu pepe apa ada maksudmu yang penting, …’
Data (8) di atas terdapat kata sêdya ‘keinginan’ yang digabung dengan sufiks {-nira} sehingga
menjadi sêdyanira ‘keinginanmu’, kata karêp mendapat sufiks {-ira} sehingga menjadi karêpira
‘keinginanmu’. Kedua kata menjadi lebih indah ketika keduanya mendapat sufiks {-nira} atau {-ira}.
Demikianlah konsep hidup yang ingin diajarkan oleh Ki Padmasusastra di balik pemanfaatan afiksafiks yang bernilai arkhais ini. Adanya penyatuan antara kata dasar dengan sufiks yang bernilai
arkhais membuat suatu kata menjadi lebih indah terdengar.
Demikian pula bila terjadi kemanunggalan hamba dengan Tuhan, rakyat dengan pemimpin,
akan terwujud susanana yang menyenangkan. Semua hasil akhir dari usaha diserahkan kepada Tuhan.
Pada saat manunggal, hanya kedamaian yang didapat. Batin menjadi lepas sangat jauh tanpa batas.
Keadaan damai ibaratnya seperti pada saat semedi, batin menuju titik kosong, hanya ada sikap pasrah
sumarah. Apabila bahasa itu dihayati benar-benar, eksistensi sangkan paraning dumadi akan dapat
dirasakan.
Proses pembentukan sebuah kata, sebenarnya merupakan cerminan usaha-usaha manusia pada
pencapaian hidup purna. Dengan bekal budi dan nalar, pemahaman asal dan akhir, mereka akan bisa
memahami alam semesta. Budi akan bisa menyebabkan orang tahu tentang kosmologi Jawa, tentang
alam semesta. Kesucian niat yang ikhlas adalah bekal awal yang harus dibawa, agar mudah
memperoleh apa yang diharapkan.
Setiap manusia apabila mempercayai bahwa di dunia ada penguasa tunggal yang Maha
Memberi, Maha Pengasih, yaitu Tuhan, maka hati manusia akan menjadi terang benderang. Dia akan
melakukan aktifitas dengan penuh suka cita. Itulah kepekaan orang Jawa khususnya masyarakat Jawa
yang telah mencapai tingkat kasampurnan. Meskipun dalam suasana apapun, ia memandang dunia
dengan penuh keindahan. Bahasa itu menampakkan bahwa hati ibarat perahu memuat samudera. Hati
(mikrokosmos) mewadahi samudera luas (makrokosmos). Kesatuan dua dunia inilah yang terlihat
dalam jiwa Jawa seperti dalam wujud ekspresif proses pembentukan kata.
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C. SIMPULAN
Dalam hal struktur morfologis, pembentukan kata dan pemakaian kata-kata cenderung
memilih bentuk-bentuk kata yang bernilai arkhais seperti penggunaan prefiks {ka-}, {ma-/maN-D},
{a/aN-D}, {Sa-D}, dan prefik {Pa-D}, seselan ‘sisipan’ atau infiks {-in-} dan {-um-}, akhiran {-ing},
{-ning}, {-ira}, {-nira}, konfiks {Ka-/-an}, dwipurwa, dwlingga utuh, dan dwilingga salin swara.
Selain itu banyak terdapat persandian kata, perulangan, dan pemajemukan kata.
Adanya kekhasan proses morfologis merepresentasikan pola pikir, 1) cermin sikap
Padmasusastra dalam memahami sangkan paraning dumadi/kesempurnaan hidup, 2) mengkiaskan
tindakan manusia dalam kaitannya dengan kemampuan beretika, menempatkan diri, mampun
bersikap, 3) cermin manunggaling Kawula Gusti, perlunya kesatuan antara hamba dengan Tuhan,
rakyat dengan pemimpin, atas dengan bawahannya. Ketika penyatuan itu terjadi, akan didapatkan
sebuah kehidupan yang indah.
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BUDAYA SEBAGAI BUKU PENGAYAAN BAGI MASYARAKAT JAWA
Prembayun Miji Lestari dan Retno Purnama Irawati
Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang (FBS UNNES)
Email: prembayun@gmail.com
ABSTRAK
Bahasa Jawa merupakan salah satu bahasa daerah di Nusantara perlu dijaga baik secara lisan maupun
dalam bentuk tulis agar tidak terancam punah. Berdasarkan hasil observasi terhadap masyarakat etnik Jawa dan
di perpustakaan daerah serta beberapa perpustakaan sekolah di Jawa Tengah, buku bacaan berbahasa Jawa yang
berbentuk buku ensiklopedia sangat minim. Ancaman punahnya bahasa daerah khususnya bahasa Jawa menjadi
salah satu alasan pentingnya mempromosikan bahasa daerah kepada masyarakat luas. Salah satu cara promosi
dan nguri-nguri bahasa Jawa adalah melalui media tulis yakni dalam bentuk buku pengayaan ensiklopedia Jawa.
Rumusan masalah yakni:1) bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap ensiklopedia bahasa Jawa?, dan
2) apa saja isi dari ensiklopedia bahasa Jawa berbasis kearifan lokal dan konservasi budaya yang dibutuhkan?
Analisis data ini mempergunakan penghitungan statistik terhadap jawaban responden pada kuesioner.
Jawaban dari pertanyaan pancingan tersebut dianalisis secara kualitatif. Proses analisis data yang dilakukan
yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.
Kata kunci:buku pengayaan, ensiklopedia bahasa Jawa, berbasis kearifan lokal dan konservasi budaya
Abstract
Java language is one of the areas in nusantara needs to be maintained good verbally and in the form of
wrote to avoid endangered .Based on observations on the community Java ethnic and regional library and
several the school library in Central Java, reading books javanese shaped the encyclopedia is minimal.Threats in
dialect especially Java language become one of the reasons the importance of promoting in dialect to the general
public. One way promotion and concervation Java language is through the wrote in book form encyclopedia.
The formulation problem is: 1) how the need for javanese encyclopedia?, and 2) whatever the contents
of javanese encyclopedia based local knowledge and conservation culture needed ?
Analysis this data have the calculation of statistics to answer respondents on how to do. The answer to
a question the lure analyzed qualitatively. Process of analysis data is: data reduction, presentation of data , and
the withdrawal of conclusion / verification.
Keywords: enrichment books , encyclopedia of java, based on local knowledge and conservation culture

A. PENDAHULUAN
Buku merupakan media yang sangat berperan penting dalam dunia pendidikan, karena
melalui buku, kemajuan suatu bangsa dapat diupayakan. Buku yang diberikan kepada peserta didik
harus disesuaikan dengan tingkat pendidikannya.Oleh karena itu, pemerintah dan semua pihak dapat
mengembangkan pengadaan buku, baik buku teks, buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan
buku referensi. Hal tersebut sejalan dengan Permendiknas Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 6 yang
menyebutkan bahwa selain buku teks pelajaran, guru dapat menggunakan buku pengayaan dalam
proses pembelajaran karena buku tersebut dapat menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik.
Buku bacaan biasa dikenal dengan istilah buku pengayaan atau buku kepustakaan. Buku
bacaan dapat digunakan oleh para pendidik dan tenaga kependidikan, perserta didik, dan masyarakat
umum lainnya untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan. Berdasarkan hasil observasi di
perpustakaan daerah dan beberapa perpustakaan sekolah di Jawa Tengah, buku bacaan bahasa Jawa
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bisa dikatakan minim, bahkan yang berbentuk ensiklopedia juga sangat sedikit. Kalaupun ada buku
bacaan berbahasa Jawa, umumnya dalam bentuk dongeng atau cerita pendek (cerkak: bahasa Jawa).
Buku pengayaan yang ditemukan jarang memenuhi kriteria buku yang layak untuk digunakan di
sekolah. Buku pengayaan atau buku bacaan di masyarakat Jawa masih sangat terbatas, terutama buku
bacaan berbahasa Jawa. Selain itu, sejak beberapa tahun yang lalu sampai sekarang buku berbentuk
ensiklopedi bahasa Jawa tidak mengalami penambahan yang cukup signifikan dengan kebutuhan.
Buku pengayaan berbentuk ensiklopedi bahasa Jawa berbasis kearifan local dan konservasi budaya
memuat materi yang dapat meningkatkan pengetahuan, memperkaya wawasan, pemahaman dan
penalaran para pembaca mengenai hal-hal yang berkaitan bahasa Jawa.
Ancaman punahnya bahasa daerah khususnya bahasa Jawa menjadi salah satu alasan betapa
pentingnya mempromosikan bahasa daerah kepada masyarakat luas. Salah satu cara promosi itu
adalah melalui media tulis dalam bentuk buku bacaan. Sesuai dengan kondisi tersebut, maka perlu
adanya pengembangan buku bacaan bahasa Jawa di Kabupaten Klaten. Bentuk buku pengayaan yang
akan dikembangkan dalam penelitian ini berupa ensiklopedia bahasa Jawa.
Pengembangan buku bacaan berbentuk ensiklopedi berbasis kearifan lokal dan konservasi
budaya ini diharapkan dapat digunakan sebagai buku pengayaan bahasa Jawa, meningkatkan minat
membaca, dan menanamkan kesetiaan dan kecintaan para siswa terhadap bahasa ibunya yakni bahasa
Jawa. Pembuatan ensiklopedia bahasa Jawa yang akan dilakukan ini juga merupakan salah satu upaya
konservasi budaya Jawa yakni upaya pemertahanan bahasa lokal di era global. Oleh karena itu, buku
pengayaan yang berbentuk ensiklopedia bahasa Jawa sangat tepat dikonsumsi masyarakat etnik Jawa
khususnya bagi para siswa dan guru bahasa Jawa di Jawa Tengah.
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah 1)
bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap ensiklopedia bahasa Jawa?, dan 2) apa saja isi dari
ensiklopedia bahasa Jawa berbasis kearifan lokal dan konservasi budaya yang dibutuhkan masyarakat
Jawa di Jawa Tengah?
B. KAJIAN TEORI DAN METODE
Kajian Teori
1. Buku Pengayaan dan Jenis-Jenisnya
Menurut

ruang lingkup kewenangan dan dalam pengendalian kualitasnya,

buku

dikelompokkan menjadi dua, yaitu buku teks pelajaran dan buku nonteks pelajaran.Buku nonteks
digolongkan menjadi tiga yaitu, (1) buku pengayaan, (2) buku referensi, (3) buku panduan pendidik.
Buku pengayaan merupakan buku-buku yang tidak digunakan secara langsung sebagai buku untuk
mempelajari salah satu bidang studi pada lembaga pendidikan (Depdiknas 2008:2).
Menurut Pusat Kurikulum dan Perbukuan (2008: 6) buku pengayaan adalah buku yang
memuat materi yang dapat memperkaya buku teks pada pendidikan dasar, menengah, dan perguruan
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tinggi.Sedangkan menurut Muslich (2010:25) buku pengayaan merupakan buku yang memuat
kumpulan bacaan, informasi, atau uraian yang dapat memperluas pengetahuan siswa tentang bidang
tertentu.
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa buku pengayaan adalah
buku yang dapat digunakan oleh peserta didik untuk menambah ilmu pengetahuan guna menunjang
bidang studi tertentu.
Menurut Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (2008:7),
buku pengayaan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) buku pengayaan pengetahuan, berisitentang
materi yang dapat mengembangkan pengetahuan, memperkaya wawasan, pemahaman, dan penalaran
pembaca; (2) buku pengayaan keterampilan, memuat materi yang dapat memerkaya dan
meningkatkan kemampuan dasar para pembaca dalam rangka meningkatkan aktivitas yang praktis
dan mandiri; dan (3) buku pengayaan kepribadian,

memuat materi yang dapat meningkatkan

kepribadian, sikap, dan pengalaman batin pembaca.
2. Buku Pengayaan berbentuk Ensiklopedi Bahasa Jawa Berbasis Kearifan Lokal dan
Konservasi Budaya Masyarakat Jawa di Jawa Tengah
Buku pengayaan yang akan dikembangkan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis buku
pengayaan pengetahuan karena berbentuk ensiklopedi berbasis kearifan lokal dan konservasi budaya
masyarakat Jawa di Jawa Tengah. Buku tersebut memuat materi yang dapat meningkatkan
pengetahuan, memperkaya wawasan, pemahaman dan penalaran para pembaca. Sumber Wikipedia
menyebutkan bahwa Ensiklopedia merupakan sejumlah tulisan yang berisi penjelasan yang
menyimpan informasi secara komprehensif dan cepat dipahami serta dimengerti mengenai
keseluruhan cabang ilmu pengetahuan atau khusus dalam satu cabang ilmu pengetahuan tertentu yang
tersusun dalam bagian artikel-artikel dengan satu topik bahasan pada tiap-tiap artikel yang disusun
berdasarkan abjad, kategori atau volume terbitan dan pada umumnya tercetak dalam bentuk rangkaian
buku

yang

tergantung

pada

jumlah

bahan

yang

disertakan

(diunduh

dari

sumber

http://id.wikipedia.org/wiki/Ensiklopedia).
Ensiklopedi sebagai bahan pengayaan dapat digunakan sebagai suplemen bahan ajar dalam
pembelajaran yang berperan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengembangan
kegiatan pembelajaran. Manning dkk (1994) menyebutkan bahwa bahan ajar sebagai sumber
informasi pembelajaran diidentifikasi setelah tema dikembangkan ke dalam topik-topik sebagai isi
pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan mencakup baik yang otentik, apa yang berkembang dalam
kehidupan pembelajar maupun yang semi-otentik, yang dikembangkan dan direkayasa oleh
pengembang bahan ajar.
Bahan ajar diambil dari sumber-sumber tercetak, seperti buku teks, ensiklopedia dan bukubuku yang berkaitan dengan tema yang diplih dan dikembangkan, peta, buku ceritera, brosur dan
leaflet yang berkenaan dengan tema. Berbagai jenis realita, obyek nyata dan pengalaman, seperti
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benda-benda yang ada di sekolah, perpustakaan, musium, dan laboratorium yang berkenaan dengan
tema yang dipilih. Sumber belajar lainnya adalah multi media dan orang sebagai nara sumber,
komputer dengan berbagai programnya, orang yang dapat dimintai informasi lanjut sehubungan
dengan tema yang dipilih dan dikembangkan. Berangkat dari hal tersebut maka pengembangan
ensiklopedi bahasa Jawa berbasis kearifan lokal dan konservasi budaya masyarakat Jawa di Jawa
Tengah penting untuk dilakukan.
3. Bahasa Jawa bagian Kebudayaan Bangsa yang Perlu Dilestarikan
Semua yang berakal budi adalah berbudaya sebab budaya adalah hasil akal budi (Hamka,
2016:241). Long-Fu (2001:23-24) menyebutkan bahwa budaya merupakan cerminan tingkah laku
manusia dalam kehidupan mereka, termasuk kegiatan hidup sehari-hari. Lain halnya dengan Mulyana
dan Rahmat (2009:55) yang mengatakan bahwa budaya berfungsi untuk memahami perilaku manusia
di seluruh bumi, juga di negeri sendiri. Dari batasan-batasan tersebut dapat disimpulkan bahwa
budaya merupakan cara hidup manusia yang mencerminkan tingkah laku melalui praktik kebiasaan
hidup yang terjadi dalam kontek sosial. Selain itu budaya juga merefleksikan suatu nilai yang
termasuk di dalamnya nilai-nilai, adat-istiadat, bahasa, kesantunan dan hubungan interaksi
sekelompok masyarakat dengan masyarakat lainnya dalam konteks sosial.
Budaya termasuk ke dalam perbendaharaan bahasa Jawa yang berasal dari “budi” dan
“daya”. Kata “budi” berarti akal atau nalar. Kata “budi” dalam bahasa Jawa sering dirangkaikan
dengan kata “akal” sehingga menjadi “akal budi”, artinya kepandaian. Kata “budi” dalam bahasa Jawa
juga berarti watak. Selanjutnya, kata “daya” berarti tenaga atau kekuatan. Kata “daya” sering
dirangkaikan dengan kata “upaya” sehingga menjadi “daya upaya”, artinya usaha untuk mencapai
sesuatu. Apabila kata “budi” dan “daya” dirangkaikan menjadi “budi daya” dalam bahasa Jawa
sepadan dengan “pambudi daya”, artinya kekuatan akal manusia mencapai suatu hasil dalam upaya
memenuhi kebutuhan hidupnya. Kata budaya menurut Koentjaraningrat (1974:19) berasal dari bahasa
Sansekerta “budhayah”. Kata “budhayah” merupakan bentuk jamak dari “budhi” yang berarti budi
atau akal. Dengan demikian kebudayaan berarti hal-hal yang berhubungan dengan akal atau budi yang
merupakan buah usaha manusia.
Kebudayaan merupakan hasil perolehan manusia selama menjalin interaksi kehidupan
baikdengan lingkungan fisik maupun non fisik. Hasil perolehantersebut berguna untuk meningkatkan
kualitas

hidup

manusia.Proses

hubungan

antar

manusia

dengan

lingkungan

luarnya

telahmengkisahkan suatu rangkaian pembelajaran secara alamiah.Pada akhirnya proses tersebut
mampu melahirkan sistem gagasan,tindakan dan hasil karya manusia. Disini kebudayaan
dapatdisimpulkan sebagai hasil pembelajaran manusia dengan alam.
Kebudayaan sebenarnya adalah istilah sosiologis untuktingkah-laku yang bisa dipelajari.
Dengan demikian tingkah lakumanusia bukanlah diturunkan seperti tingkah-laku binatang tetapiyang
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harus dipelajari kembali berulang-ulang dari orang dewasadalam suatu generasi. Di sini kita lihat
betapa pentingnya perananpendidikan dalam pembentukan kepribadian manusia.
Bahasa yang merupakan salah satu unsur kebudayaan perlu di-uri-uri ‘dilestarikan’ agar
keberadaannya tidak mudah punah. Bahasa daerah bisa tidak berkembang bahkan bisa punah antara
lain disebabkan: 1) jumlah penutur terbatas bahkan tidak bertambah ata justru mengalami penurunan,
2) tidak adanya media seperti kamus, ensiklopedi dan media tulis lainnya yang mengakomodir
pengembangan bahasa, 3) proses transfer bahasa antargenerasi tidak maksimal serta 4) tidak adanya
dukungan pemerintah untuk mempertahankan atau mengembangkannya. Maka dari itu , bahasa Jawa
sebagai bahasa lokal agar tetap eksis di dunia global perlu diupayakan kelestariannya agar tidak
terancam kehilangan basis penuturnya. Salah satunya melalaui upaya pembuatan ensiklopedia bahasa
Jawa berbasis kearifan lokal dan konservasi budaya masyarakat Jawa di Jawa Tengah.
4. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis dan pendekatan penelitian yang dimanfaatkan adalah penelitian dan pengembangan
(research and development) yang diterapkan pada bidang pendidikan. Menurut Borg and Gall (1989:
624) penelitian pengembangan pendidikan adalah sebuah proses yang digunakan untuk
mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Hasil dari penelitian pengembangan tidak
hanya pengembangan sebuah produk yang sudah ada melainkan juga untuk menemukan pengetahuan
atau jawaban atas permasalahan praktis.Metode penelitian dan pengembangan juga didefinisikan
sebagai suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji
keefektifan produk tersebut (Sugiyono, 2011:297).Selanjutnya, penelitian dan pengembangan adalah
sebuah strategi atau metode penelitian yang cukup ampuh untuk memperbaiki praktik (Sukmadinata,
2009).
Penelitian pengembangan juga diartikan sebagai suatu proses atau langkah-langkah untuk
mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat
dipertanggungjawabkan (Sujadi, 2003:164). Sejalan dengan hal tersebut, menurut Richey and Klein
(2007:1), pengembangan adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik yang
berkaitan dengan desain belajar sistematik, pengembangan dan evaluasi memproses dengan maksud
menetapkan dasar empiris untuk mengkreasikan produk pembelajaran dan non-pembelajaran yang
baru atau model peningkatan pengembangan yang sudah ada.Berdasarkan beberapa definisi di atas,
dapat dipahami bahwa penelitian dan pengembangan adalah suatu langkah untuk mengembangkan
suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada dan menguji keefektifitasnya, serta
bersifat longitudinal atau bertahap.
Langkah-langkah penelitian dan pengembangan ada sepuluh langkah (Sugiyono, 2011:298)
sebagai berikut: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3) desain produk, (4) validasi
desain, (5) revisi desain, (6) ujicoba produk, (7) revisi produk, (8) ujicoba pemakaian, (9) revisi
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produk, dan (10) produksi massal. Pada penelitian ini, hanya menerapkan sembilan langkah dari
sepuluh langkah.
4.1 Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalaparah masyarakat etnik Jawa khususnya siswa dan guru pengampu
mata pelajaran bahasa Jawa, di sekolah-sekolah di Jawa Tengah. Penentuan subjek penelitian ini
dilakukan dengan cara pengambilan sampel acak (random sampling) sehingga tiap unit penelitian atau
satuan elemen populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih.
4.2 Metode Pengumpulan Data
Pada tahap pengumpulan informasi mengenai potensi dan masalah untuk analisis kebutuhan,
data dikumpulkan dengan teknik: (1) Observasi, 2) Pengajuan kuesioner/angket. Kuesioner dibuat
dengan menggunakan model pertanyaan kombinasi terbuka dan tertutup, untuk responden para guru.
Kuesioner untuk siswa menggunakan model pertanyaan tertutup.(3) Wawancara bebas. Wawancara
adalah salah satu bagian terpenting dari sebuah penelitian. Model wawancara yang dipergunakan
adalah wawancara bebas terhadap narasumber, sehingga mampu mendapatkan informasi yang seluasluasnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini.Wawancara bebas akan dilakukan kepada perwakilan
subjek penelitian dari siswa dan guru. Para siswa dan para guru diambil dari sekolah SMA/SMK
sederajat yang ada di Kabupaten Klaten, Salatiga, Boyolali, Semarang, Solo, Karanganyar dan
Sukoharjo.
4.3 TeknikAnalisis Data
Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan penghitungan statistik terhadap jawaban
responden terhadap kuesioner. Jawaban dari pertanyaan pancingan tersebut dianalisis secara kualitatif.
Dengan kata lain, analisis ini merupakan teknik analisis dengan cara memaparkan data kemudian
menyimpulkannya.
C. PEMBAHASAN
Dalam pembahasan ini, akan dibahas dua hal yakni terkait dengan kebutuhan masayarakat
akan ensiklopedia bahasa Jawa dan muatan isi dari ensiklopedia yang dibutuhkan oleh masyarakat
Jawa di Jawa Tengah.
1. Kebutuhan Masyarakat terhadap Ensiklopedia bahasa Jawa
Kebutuhan masyarakat di Jawa Tengah (dalam hal ini diambil secara sampel guru-siswa
sekolah SMA/SMK sederajat yang ada di Kabupaten Klaten, Salatiga, Boyolali, Semarang, Solo,
Karanganyar dan Sukoharjo dan pakar) terhadap ensiklopedia bahasa Jawa dapat dilihat dari jawaban
responden terhadap kuesioner yang dibagikan kepada pihak yang terkait (guru, siswa dan pakar). Dari
jawaban responden didapatkan hasil bahwa: masyarakat membutuhkan adanya buku pengayaan yang
berbasis budaya Jawa, buku pengayaan dalam bentuk ensiklopedia sangat minim dan sangat
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dibutuhkan, bentuk ensiklopedia yang dibutuhkan berbasis kearifan local dan konservasi budaya,
ensiklopedi dibuat sebagaimana kamus dan ditambahkan dengan gambar. Berikut hasil penghitungan
statistik yang diperoleh untuk mendeskripsikan adanya kebutuhan masyarakat terhadap ensiklopedia
bahasa Jawa.

1

a. Buku pelajaran Bahasa Jawa yang ada saat ini telah
memuat materi yang lengkap dan komprehensif
b. Buku pelajaran Bahasa Jawa yang telah ada saat ini cukup
lengkap dan dilengkapi soal latihan
c. Buku pelajaran Bahasa Jawa yang telah ada saat ini belum
lengkap, pengetahuan tentang budaya Jawa masih sangat
kurang
d. Buku pelajaran Bahasa Jawa yang telah ada saat ini belum
lengkap, terfokus pada kurikulum bahasa Jawa sebagai
muatan lokal saja
e. Buku pelajaran Bahasa Jawa kurang membahas materi
tentang linguistik bahasa Jawa

Jumlah
2

4

13

4

13

9

30

9

30

4

13

30

100

a. Membutuhkan
13
43
b. Biasa saja
6
20
c. Tidak membutuhkan
6
20
d. Pertemuan guru tidak membahas materi bahasa
5
Jawa
17
Jumlah
30 100

3 a. Kamus bahasa Jawa

b. Ensiklopedia bahasa Jawa
c. Majalah atau koran berbahasa Jawa
d. Buku bahasa dan sastra Jawa
Jumlah

13
8
5
4
30

43
27
17
13
100

4 a. Pernah, jenisnya sangat terbatas dan tidak 14
bervariasi
47

b. Belum pernah, belum tertarik untuk mencari
10 ensiklopedia
33
c. Tidak tahu, buku ajar saja sudah cukup 6 20
Jumlah
30 100
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2. Muatan Isi Ensiklopedia Bahasa Jawa Berbasis Kearifan Lokal dan Konservasi Budaya yang
Dibutuhkan Masyarakat Jawa
Muatan isi ensiklopedia bahasa Jawa berbasis kearifan lokal dan konservasi budaya yang
dibutuhkan masyarakat Jawa ada beberapa sub kategori. Kebutuhan tersebut didasari karena banyak
masyarakat khususnya generasi muda Jawa kurang atau tidak begitu mengetahui hal-hal yang terkait
dengan budaya Jawa. Dari hasil penyebaran kuesioner dan wawancara, didapatkan beberapa hal yang
disarankan dan dibutuhkan diantaranya mengenai:
a) Dolanan tradisional Jawa
b) Tembang tradisional Jawa
c) Perkakas rumah tangga dan peralatan masak tradisional Jawa
d) Alat-alat pertanian Jawa
e) Nama-nama makanan tradisional Jawa
f) Jamu-jamu tradisional Jawa
g) Busana tradisional Jawa
h) Bagian-bagian rumah tradisional Jawa
Dari masing-masing subkategori kebutuhan tersebut akan dipaparkan bagia masing-masing
kemudian diperjelas dengan bentuk gambar. Sebagai contoh untuk perkakas atau peralatan masak

tradisional, disebutkan nama, penjelasan dari perkakas tersebut, asal bahan dan fungsi dari
peralatan tersebut digunakan untuk apa. Tidak menutup kemungkinan bisa ditambahkan
dengan penjelasan lain selama itu berkaitan dengan perkakas yang disebutkan, semisal:
1. Anglo/Keren

Anglo/keren merupakan alat dapur yang terbuat dari tanah liat. Alat ini digunakan
untuk memasak seperti tungku, sedangkan untuk bahan bakarnya menggunakan kayu bakar,
arang, atau sekam . Meskipun sekarang mulai sedikit orang yang menggunakan namun
kebanyakan pedagang makanan masih banyak yang menggunakannya. Menurut para
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pedagang memasak menggunakan anglo tetap dapat merpertahankan kelezatan dan cita rasa
serta ciri khas masakan.
2. Kukusan
Alat masak tradisional ini terbuat dari bambu dan berbentuk seperti tumpeng. Fungsi
kukusan sebagai pelengkap dandang yang digunakan sebagai tempat menanak atau mengukus
nasi.

3. Ikrak/serok

Merupakan perkakas rumah tangga tradisional yang terbuat dari anyaman bambu,
dimana bagian belakangnya dibuat lebih tinggi. Fungsi alat ini untuk mengumpulkan sampah.
Bisa juga digunakan sebagai tempat untuk memindahkan material seperti pasir, kerikil, dan
lainnya ke tempat yang dituju.
4. Irus
413
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Irus merupakan alat masak tradisional yang terbuat dari batok kelapa, sementara
gagang atau tangkainya terbuat dari kayu ringan. Bahan batok kelapa dan kayu membuat irus
bebas dari karat dan anti bakteri. Fungsinya digunakan untuk mengaduk sayur selama proses
memasak dan mengambil sayur jika sudah matang. Meskipun banyak yang sudah beralih
menggunakan sendok sayur modern namun irus masih tetap banyak peminatnya.
Contoh lain semisal sub kategori jaranan. Lagu ini biasanya dinyanyikan anak-anak sambil
memakai jaran kepang.
Jaranan- jaranan, jarane jaran teji
Sing numpak ndoro bei
sing ngiring para mentri
Jeg-jeg nong, jreg-jreg gung
Jeg-jeg gedebuk krincing
Gedebug jedher
Gedebug krincing
Jeg-jeg gedebuk jedher
‘Berkuda, berkuda, kudanya teji (tinggi besar)
yang naik Tuan Bei yang mengiring para menteri
Jeg-jeg nong, jeg-jeg gung
Jeg-jeg gedebuk krincing
Gedebuk jedher
Gedebuk krincing
Gedebuk jedher
Jeg-jeg gedebuk jedher’
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(sumber: https://www.google.co.id)

D. SIMPULAN
Ada dua simpulan yang bisa disimpulkan, pertama: masyarakat membutuhkan adanya buku
pengayaan berbentuk ensiklopedia berbasis budaya Jawa, buku pengayaan dalam bentuk ensiklopedia
sangat minim dan sangat dibutuhkan, bentuk ensiklopedia yang dibutuhkan berbasis kearifan local
dan konservasi budaya; kedua: beberapa hal yang disarankan dan dibutuhkan diantaranya mengenai:
dolanan tradisional Jawa; tembang tradisional Jawa; perkakas rumah tangga dan peralatan masak
tradisional Jawa; alat-alat pertanian Jawa; nama-nama makanan tradisional Jawa; jamu-jamu
tradisional Jawa; busana tradisional Jawa; bagian-bagian rumah tradisional Jawa.
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TRADISI DAN MODERNISASI DALAM “PERTENTANGAN”:
MEMBACA PUISI INDONESIA KARYA PENYAIR BALI, 1960—2015

Puji Retno Hardiningtyas
Balai Bahasa Bali
Jalan Tengguli I, No. 34, Denpasar, Bali, Indonesia
Telepon (0361) 461714, Faksimile (0361) 4636565
Pos-el: ruwetno@yahoo.co.id

ABSTRAK
Pada tahun 1990—2000-an, puisi-puisi bertema alam, religi, tradisi, dan modernitas banyak ditulis penyair di
Bali. Upaya ini dianggap sebagai bentuk kritis penyair terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat Bali yang
kian tergerus oleh kebudayaan modern. Penelitian ini membahas masalah wacana tradisi yang diproduksi oleh
masyarakat Bali dan dipertentangkan dengan wacana modernitas dalam puisi penyair di Bali tahun 1990—2000an. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengungkapkan persoalan wacana tradisi dan modernitas
sebagai bentuk hubungan antara wacana dan realitas. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode
pustaka dengan teknik baca catat. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan teknik
analisis kontens. Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah teori wacana Foucault dengan teknik
diskursif internal dan eksternal dalam puisi. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa wacana internal dalam
teks puisi-puisi karya penyair di Bali merupakan wujud konkret yang memproduksi, mendistribusikan, dan
memodifikasi wacana tradisi sebagai wacana tandingan terhadap modernitas. Wacana eksternal dalam puisi
adalah pertentangan tradisi dan modernitas akibat dari wacana itu sendiri dengan realitas yang tampak pada
tradisi dan perilaku modern. Dengan demikian, wacana tradisi dan modernitas menjadi penting di masyarakat
Bali sebagai bentuk pendistribusian kembali kepada pemilik wacana tersebut.
Kata kunci: puisi, wacana, tradisi, modernitas, analisis wacana Foucault

A.

PENDAHULUAN
Dekade 1990-an adalah masa masuknya investor asing dan perkembangan sektor pariwisata

yang membawa perubahan dan pergeseran sosial budaya bagi masyarakat Bali. Perkembangan itu
seiring sejalan memengaruhi kehidupan kesusastraan Indonesia di Bali. Pada tahun 1960-an ini juga
banyak penyair Bali yang melahirkan puisi bertema lukisan alam, protes sosial, dan politik. Pada
tahun sebelumnya, 1970, pariwisata telah menjadi bagian dari kebudayan Bali (Schulte Nordholt,
2010: 2). Perubahan Bali dari segala bidang telah membawa dampak bagi penyair Bali untuk menulis
perubahan Bali: ahli fungsi lahan, persoalan tanah, dan pembangunan di sektor pariwisata melalui
puisi. Namun, pada tahun 1960—1990 banyak penyair di Bali yang masih menulis puisi bertema
tanah, tradisi, ritual, dan perubahan masyarakat—modernitas—baik dari segi struktural tradisional
maupun modern pada waktu itu.
Berbicara tentang tradisi dan modernitas, tentunya tidak dapat dimungkiri keberadaannya
pada masyarakat Bali sebagai etnis yang diakui teguh mempertahankan budayanya. Dalam konteks
ini, begitu pula dengan karya sastra puisi yang yang dihasilkan oleh penyair Bali pada tahun 1960—
2015. Menurut Bagus (1970: 2; Putra, 1998: 143), perubahan Bali telah terjadi secara struktual dan
mengubah pola kehidupan masyarakat Bali yang awalnya tradisional menjadi pascatradisional; dari
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masyarakat bermata pencaharian agraris menjadi masyarakat industri. Penyair senior yang menulis
puisi tema tradisi kehidupan masyarakat Bali, dari tahun 1960-an, seperti Judha Paneik dan Gde
Dharna. Tahun berikutnya, 1970-an dan 1980-an penyair yang menuangkan ide ritual dalam puisinya,
di antaranya Ngurah Parsua, I G.P.B. Samar Gantang, Hartanto, dan G.M. Sukawidana. Tahun 1990an dan 2000-an penyair senior tetap kosisten menulis tema yang sama dan muncul generasi penyair
muda, seperti Oka Rusmini yang gencar menulis puisi bertema ritual.
Karya sastra sebagai kreativitas telah memunculkan inovasi, tetapi konsep karya sastra itu
sendiri memilki landasan konvensional yang sulit ditolak. Dalam ketegangan antara inovasi dan
konvensi, reproduksi teks sangat mungkin mencapai popularitas berdasarkan hal yang melingkupinya.
Konvensi itu dipengaruhi oleh adanya relasi yang saling memunculkan wacana dalam lingkarannya.
Adanya konvensi ini sebagai batasan pengetahuan masyarakat—inovasi berada dalam wilayah
kreativitas—sesungguhnya merupakan medan untuk melakukan transformasi wacana. Pada wilayah
ini, wacana memainkan retorika yang menggeser kode budaya atau wacana lampau (Teeuw, 2015:
78—80). Pendapat ini merupakan refleksi karya sastra yang dihasilkan oleh penyairnya yang lahir
dari sosial budaya masyarakat dan lingkungannya. Karya sastra adalah hasil budaya penyairnya dan
dalam karya itu terdapat wacana yang dimunculkan dalam tanda bahasanya. Seperti karya puisi-puisi
tahun 1960—2015 karya penyair di Bali yang mengkritisi wacana tradisi dan modernitas masyarakat
Bali.
Rumusan masalah penelitian ini masalah wacana tradisi yang diproduksi oleh masyarakat Bali
dan dipertentangkan dengan wacana modernitas dalam puisi penyair di Bali tahun 1960—2015.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan wacana internal dan eksternal yang
terdapat dalam puisi tahun 1960—2015, baik tradisi maupun modernitas yang diproduksi oleh
masyarakat Bali kemudian pertentangannya terhadap tradisi dan modernitas tersebut.
Penelitian sebelumnya yang pernah membahas ritual adalah Hastuti (2016). Hastuti (2016)
melakukan penelitian yang mengangkat masalah ritual mosehe wonua yang direkonstruksikan dalam
antologi puisi Ritus Konawe. Hasil dan pembahasan penelitian itu menjelaskan bahwa ritual mosehe
wonua direkonstruksikan dalam ritus konawe dengan mengkaitkan informasi terkait 5W dan 1H (apa,
siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana). Ritus konawe termasuk di dalamnya
direkonstruksikan dari aspek benda dan alat upacara yang menjadi persyaratan dilaksanakannya ritual
mosehe wonua—kurban dan benda/alat. Rekonstruksi mosehe wonua yang terdapat dalam puisi itu
merupakan rekonstruksi literer dengan memanfaatkan struktur puisi, yaitu perwajahan puisi, diksi,
pengimajian, kata konkret, majas, dan verifikasi. Sejalan dengan itu, penelitian Jaya (2016) membahas
tradisi dan modernitas dalam cerpen “Leteh” karya Oka Rusmini. Hasil dan pembahasaan penelitian
Jaya (2016) ini mengungkapkan bahwa wacana tradisi kebudayaan masyarakat Bali diproduksi oleh
masyarakat Bali itu sendiri. Tradisi yang diproduksi oleh masyarakat Bali juga dipertentangkan
wacana modernitas yang terjadi dalam masyarakat itu. Melalui cerpen “Leteh” dapat terlihat
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kontribusi produksi dan distribusi tradisi masyarakat Bali yang juga didistribusikan melalui
modernitas sebagai wacana tandingan dalam masyarakat Bali.
Nugraha (2016) melakukan penelitian terhadap puisi karya Wiji Thukul dengan menerapkan
teori wacana Foucault. Nugraha mendeskripsikan perubahan sistem pendidikan setelah kejatuhan
kekuasaan Orde Baru tahun 1998. Sistem pendidikan digambarkan dalam puisi “Kenangan AnakAnak Seragam” karya Wiji Thukul. Dalam puisi tersebut terdapat wacana-wacana yang berada di
masyarakat, terutama kebijakan dan ketimpangan sistem pendidikan di Indonesia. Penelitian Nugraha
ini dijadikan sebagai referensi untuk bahan bandingan penerapan teori wacana Micheal Foucault.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah objek yang berbeda, yaitu wacana
tradisi dan modernitas pada puisi tahun 1990—2000-an karya penyair di Bali; pendekatan berbeda,
penelitian ini menggunakan pendekatan wacana; dan tujuan berbeda karena penelitian ini mengangkat
persoalan wacana tradisi dan modernitas sebagai bentuk hubungan antara wacana dan realitas dalam
puisi tahun 1990—2000-an. Meskipun objek, pendekatan, dan tujuan penelitian ini berbeda dengan
penelitian sebelumnya, penelitian ini berpijak pada kajian yang sudah ada sebagai titik tolak dan
rujukan pembahasan dalam penelitian ini.
Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori wacana Foucault. Menurut
Foucault (1972: 80; Jaya, 2016: 108), “Lastly, instead of gradually reducing the rather fluctuating
meaning of the word ‘discourse’, I believe that I have in fact added to its meanings: treating it
sometime as the general domain of all statements, sometimes as an individualizable group of
statements, and sometimes as regulated practice that accounts for a certain number of statements.”
Pendapat Foucault ini mengungkapkan bahwa wacana memiliki banyak perspektif, ada kalanya
menjadi domain umum dari segala pernyataan, sebagai pernyataan dari sekelompok individu, dan
sejumlah praktik kebijakan dan sosial bagi beberapa pernyataan. Pada akhirnya, wacana membentuk
“kuasa” yang mengontrol gerakan sosial terkait dengan produksi sosial.
Foucault memperkenalkan konsep wacana mutakhir yang mengutamakan pada wacana
produksi, siapa yang memproduksi, dan apa efek dari produksi wacana. Wacana ini tidak terbatas
pada kata atau proposisi dalam teks, tetapi sesuatu yang memproduksi, pengaturan, dan pendifusian
yang lain (sebuah gagasan, konsep, atau efek). Wacana dapat dianggap karena secara sistematika
suatu gagasan, opini, konsep, dan pandangan hidup dibentuk dalam konteks tertentu sehingga
memengaruhi cara pikir dan tindakan seseorang (Eriyanto, 2009: 65; Jorgensen dan Phillips, 2007:
27). Menurut Barker (2005: 83), Foucault merupakan ahli yang mengenalkan wacana bahasa dan
praktik yang mengacu pada produksi wawasan/pengetahuan melalui bahasa yang memberikan makna
kepada objek material dan praktik sosial. Wacana bahasa yang melibatkan suatu konteks, bukan
permasalahan bahasa saja. Konteks yang dimaksudkan adalah sebagai struktur dan sistem yang
bergerak dalam praktik sosial.
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Prosedur yang meliputi tiga macam eksklusi eksternal yaitu: “taboo, the different between
mad and sane, and the distinction between true and false” (Mills, 2003: 57—58); atau juga disebut
sebagai larangan objektif, larangan subjektif, dan larangan kontekstual (Faruk, 2012: 242). Sementara
itu, eksklusi internal dalam wacana dikategorikan menjadi empat. Menurut Mill (2003: 58—59; Jaya,
2016: 109), "Foucault also asserts that there are four internal proceduresof exclusion and these are:
commentary; the author; disciplines; and the rarefaction of the speaking subject. These procedures
are all concerned with classifying, distributing and ordering discourse, andtheir function is ultimately
to distinguish between those who are authorized to speak and those who are not—those discourses
which are authorized and those which are not. The first internal exclusion, commentary, is writing
about another’s statements. Thus, literary criticism can be considered to be commentary". Menurut
Foucault menyebutkan bahwa ada empat hal dalam prosedur eksklusi internal juga memiliki fungsi
yang sama, yaitu mengontrol dan membatasi wacana. Prosedur ini dibutuhkan karena wacana-wacana
itu sendiri melaksanakan kontrolnya sendiri (Faruk, 2012: 244).

B.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah 9 kumpulan

puisi dari tahun 1960—2015 karya penyair dari Bali, yaitu Upacara-Upacara (2015), Saiban (2014),
Leak Jagat (2013), Pandora (2008), Patiwangi (2003), Spektrum: Sebuah Antologi Puisi (1988),
Ladrang: Kumpulan Puisi 1984—1994 (1995), Pemburu (1987), dan Penyair Bali: Sebuah Antologi
Penjair2 Muda Bali (1970). Puisi yang dijadikan korpus data adalah puisi bertema tradisi, modernitas,
dan keindahan alam. Sebagai bahan analisis, data puisi dikumpulkan dengan menggunakan metode
pustaka dengan teknik purposive sampling (sampel bertujuan) yang mewakili tahun 1960—2015
dengan mengambil 20 puisi dari 9 antologi puisi tersebut. Tahapan analisis penelitian ini, data yang
ada diklasifikasikan berdasarkan tema kemudian dianalisis dengan metode deskriftif analisis dengan
teknik kontens. Teori yang digunakan untuk menganalisis masalah adalah teori wacana Foucault
dengan teknik diskursif internal dan eksternal dalam puisi. Penyajian penelitian ini menggunakan
metode formal dan informal dengan teknik deduktif induktif atau sebaliknya.

C.

PEMBAHASAAN
Hasil dan pembahasaan ini membahas dua permasalahan, yaitu wacana internal dalam puisi

karya penyair di Bali. Wacana internal ini menguraikan wujud konkret teks dalam memproduksi,
mendestribusikan, dan memodifikasi wacana tradisi sebagai wacana tandingan terhadap modernitas
yang terjadi dalam masyarakat Bali. Masalah kedua, penelitian ini membahas wacana eksternal dalam
puisi karya penyair di Bali. Pertentangan tradisi dan modernitas terjadi akibat dari wacana teks itu
sendiri dengan realitas yang tampak pada tradisi dan perilaku modern. Kedua uraian masalah ini
dijelaskan dalam pembahasan berikut ini.
Wacana Internal: Tradisi dan Budaya Bali
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Untuk memahami puisi-puisi karya penyair Bali perlu diungkap wacana yang mengonstruksi dalam
puisi itu sendiri. Wacana yang dibangun penyair Bali dalam puisi-puisi (lihat tabel 1) merupakan
objek dan subjek yang memunculkan karakteristik melalui kebenaran yang dihadirkan. Era tahun
1960—20015 kondisi Bali ditandai dengan perubahan adat dan tradisi menjadi modern. Orientasi
perubahan tersebut lebih pada faktok ekonomi dan pariwisata yang didasari kebijakan pemerintah.
Pada kondisi sosial seperti itu, penyair Bali merindukan ruang untuk kontemplatif sebagai bentuk
kesadaran. Tidak mengherankan tahun 1960-an ditandai oleh dominan puisi tradisi dan arah menuju
modernitas. Pola ini terbentuk oleh ruang sosial yang membentuk para penyair Bali yang
menyuarakan dialektika pada teks yang mereka produksi. Berikut data puisi yang menyuarakan
tradisi, ritus, dan keindahan alam Bali yang mewakili persoalan wacana internal dan eksternal puisi
penyair Bali.

Tabel 1 Puisi Bertema Tradisi, Ritus, dan Keindahan Alam
No.
1

Judul
Ritus Tanah Bali

Penyair

Antologi, Tahun, Hlm.

G.M. Sukawidana

Upacara-Upacara, 2015, hlm.
59--63

2

Upacara Kelahiran

G.M. Sukawidana

Upacara-Upacara, 2015, hlm.
89--90

3

Saiban

Oka Rusmini

Saiban, 2014, hlm. 3--53

4

Rahib

Oka Rusmini

Pandora, 2007, hlm. 73--75

5

Kidung 12 Oktober 2002

I G.P.B. Samar Gantang

Leak Jagat, 2002, hlm. 279--

280
6

Leak Kota Pala

I G.P.B. Samar Gantang

Leak Jagat, 2000-an, hlm. 423-437

7

Ritus

Oka Rusmini

Pandora, 2001, hlm. 38--39

8

Garba

Oka Rusmini

Pandora, 1999, hlm. 17--18

9

Larung

Oka Rusmini

Pandora, 1996, hlm. 11--12

10

Patiwangi

Oka Rusmini

Patiwangi, 1995, hlm. 98--99

11

Bajang-Bajang

Oka Rusmini

Patiwangi, 1991, hlm. 19--28

12

Potret

Oka Rusmini

Patiwangi, 1991, hlm. 34--36

13

Kidung Dewata

I G.P.B. Samar Gantang

Leak Jagat, 1991, hlm. 146--

152
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14

Tolak Baya Tolak

I G.P.B. Samar Gantang

Spektrum, 1984, hlm. 55--56

15

Bunga Kedaton

Hartanto

Ladrang, 1984, hlm. 1

16

Kepada Bali

Ngurah Parsua

Pemburu, 1982, hlm. 40
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17

Caru

Ngurah Parsua

Pemburu, 1982, hlm. 31

18

Doa

Ngurah Parsua

Pemburu, 1979, hlm. 17

19

Kepada Bali

Gde Dharna

Penjair Bali, 1968, hlm. 10

20

Kepada Bali

Judha Paniek

Penjair Bali, 1966, hlm. 55--56

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa tematik tradisi, keindahan Bali, dan
lahirnya modernitas sudah ditulis oleh penyair Bali pada tahun 1960-an—2015. Pada periode 2015
puisi Upacara-Upacara, G.M. Sukawidana menyuarakan kegelisahan seseorang individu terhadap
perubahan Bali. Puisi-puisi G.M. Sukawidana ini memanfaatkan kondisi Bali dengan tradisinya, Bali
dengan ritualnya, dan Bali dengan alamnya. Dasar pemikiran penyair ini, puisi Upacara-Upacara
ditulis dan dibangun berdasarkan kosmologi Hindu: trihita karana dan lima unsur penting yang sering
disebut pancamaha bhuta. Sebagai contoh pembahasaan pada makalah ini dihadirkan puisi G.M.
Sukawidana berjudul “Ritus Tanah Bali” berikut ini.
semampai tanah bali
wangi dupa
wangi tubuh perawan
mantram para pendeta
para sulinggih
restu hyang widhi
hening meru
hening padmasara
turunkan roh roh leluhur
dari bilik gedong sanggah kemulan
minta jimat bekal hidup
penangkal hitam bala hitam
benang tridatu di pergelangan (Sukawidana, 2015: 59—63).

Dari kutipan tersebut terlihat wacana yang muncul dalam masyarakat Bali, terutama tentang
tradisi diungkapkan penyair G.M. Sukawidana melalui ritual pada puisi “Ritus Tanah Bali” (hlm.
59—63). Idiom lain yang menyuarakan hal yang sama terlihta pada puisi “Upacara Kelahiran” (hlm.
89). Idiom budaya dan ritual pada puisi G.M. Sukawidana terwakili pada baris-baris /beras lima
warna/tapak silang benang tridatu/racikan sesajen senjakala/duh! Kelahiran anak lanang pergulatan
pakembar sangkur/ (hlm. 89). Diksi-diksi yang penuh simbolik terdapat pada puisi-puisi tersebut yang
mengekspos ritual manusia dengan pelaksanaan upakara, terutama pancayadya untuk keselamatan
masyarakat Bali. Menurut Putra (2015: 55), “Upacara 2: Upacara Seja Upacara Tanah Moyang”
merupakan puisi-puisi yang menyuarakan rasa keprihatinan situasi dan kondisi Bali pada dekade
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1990-an ketika masuknya parisiwasta di Bali. Perubahan besar telah terjadi di Bali, baik dalam usaha
di bidang perbankan dan invetasi, jual beli tanah, masuknya investor asing mengincar lahan dan tanah
di Bali.
Penyair senior lainnya yang menyuarakan ritual untuk keselamatan Bali juga dapat dilihat
pada puisi “Kepada Bali” karya Gde Dharna, Ngurah Parsua, dan Judha Paniek. Secara vertikal telah
menelusuri dinamika masyarakat dan kebudayaan Bali yang bertingkat, yaitu tradisi kecil, tradisi
besar, dan tradisi modern. Tradisi ini sangat kuat sehingga masyarakat Bali melakukan ritual secara
besar untuk keamaan seluruh Bali yang ditunjukkan pada puisi “Kepada Bali”, seperti /tabur pura
bergema di pendjor- pendjor/…bekerja dan bartahan sampai mati/hanya bagi Bali/ (Paniek, 1970: 15);
/suara genta dan mantram pendeta/”reg, jajur, atharwa weda”/ (Dharna, 1970: 10); /dan sajen
manakah yang terpelihara/aku nyusup mencari sumber bunyi/…Aum Bur Buah Suah!/ (Parsua, 1987:
40). Sementara itu, puisi “Caru” karya Ngurah Parsua telah jelas memperlihatkan bentuk ritual
manusia kepada Tuhan. Baris demi barisnya yang tidak jauh berbeda puisi “Kepada Bali” mirip
dengan enjabemen puisi-puisi Sutardji Calzoum Bachri. Ritual manusa yadya mengalir penuh
simbolik pada puisi “Caru” disertai dengan penjelasan kata “caru” di bawah puisinya mengingatkan
agar manusia harus tetap waspada. Perhatikan diksi, seperti puisi “Caru” berikut.
Daginglah
ditikam mantra
darah mengalir segala
jiwa padanya roh darah roh
berjingkrak: roh, roh, roh! Korban
bagi
kala
penguji semua roh (Parsua, 1987: 31)

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa ritus yang sudah dijalakan oleh masyarakat Bali harus
tetap dilakukan dan jangan sampai melupakan tradisi tersebut. Penyair menyampaikan pesan melalui
puisi “Caru” adalah cara mengingatkan orang Bali untuk melakukan kurban untuk semesta, yaitu
melalui caru. Wacana sosial yang terjadi di masyarakat Bali umumnya karena dari tahun ke tahun
Bali mengalami modernisasi akibat era globalisasi, khususnya masuknya pariwisata di Bali. Menurut
Riyadi dkk. (2001: 30—31), puisi “Caru” ini memiliki tipografi yang unik, judul mengandung makna
sosiologis dalam konteks agama dan budaya Bali. Ritual caru ini memiliki pertanda besar yang sudah
umum dilakukan oleh masyarakat Bali. Fungsi upacara caru, salah satunya untuk menjaga
keselamatan dan keseimbangan alam semesta beserta isinya. Tidak jauh berbeda dengan puisi “Caru”,
puisi “Doa” karya Ngurah Parsua begitu jelas menyingkapkan paradigma budaya Bali melalui ritus
manusia sebagai individu untuk berpasrah kepada Tuhannya. Diksi yang lembut, penggunaan kata
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konkret yang lugas, dan majas perosinifikasi memperlihatkan artifisial makna di dalamnya, seperti
/seperangkat doa dikirim/untuk Dia/Punya teduh bagi penderita/…punya lautan ikan di
jantungnya/langit pencumbu langit/…barangkali: “perbuatan dan ucapan” bersatu/ (Parsua, 1987: 17).
Pandangan senada juga dapat dijumpai pada puisi I Gusti Putu Bawa Samar Gantang ”Kidung
12 Oktober 2002”, “Leak Kota Pala”, “Kidung Dewata”, dan “Tolak Baya Tolak“. Puisi-puisi Samar
Gantang menyampaikan pesan individu, manusia sebagai makhluk Tuhan sudah selayaknya selalu
berbakti kepada Ida Shanghyang Widi. Meskipun puisi-puisi tersebut lebih dikenal sebagai puisi
modre, pesan tersirat bahwa umat Hindu berkeyakinan diciptakan oleh Ida Shyanghyang Widi dengan
seluruh dari leluhurnya. Puisi ini berbeda dengan puisi penyair lainnya karena pilihan diksi yang lebih
cenderung konotatif, imajinasi dengan susunan kata yang unik dari mantram, kata konkret, bahasa
figuratif (majas), rima/penggunaan asonansi, dan tipografi yang berbeda dengan puisi penyair Bali
lainnya. Gaya bahasa yang sama diterapkan Samar Gantang pada puisinya, gaya yang sama dilakukan
oleh Sutardji Calzoum Bachri yang mengikuti ritmik sajak dan tidak mengikuti susunan sintaksis pada
umumnya. Misalnya, diksi /om sang hyangongkara/…lepas sapu tolak krodha angkara Durga…/
(Gantang, 1988: 55—56); / Wangi tirta sanjiwani ning amerta/... Semerbak aroma bunga dupa
menyan majegau/Putih kuning adat Dharma/Mantra puji puja lda Sang Hyang Widhi Wasa/Tumbal
Butha Kala Rajah pesona Pura/ (Gantang, 2013: 279--280). Tampak puisi Samar Gantang berfungsi
sebagai tindakan ritual yang dilakukan umat manusia yang berkewajiban berdoa untuk diri sendiri dan
berkurban untuk memohon perlindungan Tuhan dan leluhur agar kehidupan berjalan sebagaimana
mestinya.
Berbeda dengan puisi Saiban, “Rahib”, “Ritus”, “Garba”, “Larung”, “Patiwangi”, “BajangBajang”, dan “Potret” karya Oka Rusmini yang lebih menyuguhkan ritual….Pengalaman religius Oka
Rusmini ini terumuskan melalui kata-kata yang terungkap lengkap dalam simbol. Ritual pribadi yang
memungkinkan seseorang mengalami kekecilan dan kekerdilan, bahkan rasa takut religius dihadapi
Pribadi yang Maha Kuasa. Menurut Torevell (2000: 48; Bunyamin, 2012: 30), tradisi dan teologi ritus
sejak kristianitas awal, tubuh mendapat peranan penting dalam upacara ritual keagamaan. Bahkan,
gereja abad pertengahan berusaha menginkorporasikan tubuh spiritual dalam ekspresi ritual dengan
menekankan pentingnya pengalaman tubuh dan pengalaman kolektif akan kehadiran yang kudus.
Puisi Rusmini yang dipilih dalam kajian ini merupakan praktik dan makna liturgi penyairnya sendiri
yang dikuliti melalui tubuh perempuan. Oka Rusmini memperlihatkan puisi yang mengekpoitasi
perempuan dan tubuh sebagai pelepasan dari tradisi yang telah membesarkannya. Perhatikan kutipan
puisi Saiban, /sesaji, bunga, tujuh mata air diurapkan ke tubuh kurusku/…perempuan-perempuan
bertubuh batu memahat tulangku…/(Rusmini, 2014: 3); /kuhantarkan sepotong tubuh perempuan pada
lelaki/ (Rusmini, 2008: 11); /…, kau panggil tuhanmu sambil menghidangkan beragam mantra asing
yang harus kutelan/untuk siapa sesaji ini?...kurajah dengan mantra para leluhur/ (Rusmini, 2008: 73).
Kutipan tersebut adalah jawaban konsep Descartes (dalam Bunyamin, 2012: 33) mengemukakan
bahwa konsep res cogitans dan res extensa memperbesar gap antara tubuh dan jiwa yang membawa
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konsekuensi besar pada pemahaman dan pelaksanaan praktik keagamaan, termasuk penghayatan pada
ritus. Kelebihan puisi-puisi Oka Rusmini ini berani menabrak struktuk manusia sebagai makhluk
individu dan masyarakat. Ritual tubuh ini yang dapat dilihat dengan mata menjadi akar adanya
dikotomi dunia sakral dan profan.
Khusus puisi Saiban, penyair mempersembahkan “sesaji kecil” kepada Tuhan. Menurut
Kurnia (2016: 146), Saiban bentuknya seperti kakawin dalam sastra lama dan penyair menyusunnya
secaman terzina terdiri atas tiga bait seuntai, sejumlah 29 puisi tanpa judul. Lebih jelas lagi, Kurnia
menyebutkan bahwa perempuan dalam Saiban adalah subjek yang memegang kendali kehidupannya
sendiri, memelihara harmoni alam, dan ritus kehidupan. Judul puisi ini diartikan sebagai sesaji kecil
yang dipersembahkan kepada Tuhan setelah perempuan selesai memasak, mebanten saiban. Simbol
tubuh perempuan juga diperlihatkan puisinya berjudul “Patiwangi” dan “Bajang-Bajang”. Warna
lokal berupa tradisi dan upakara sembahyang ditonjolkan dalam puisi tersebut, seperti patiwangi,
canang, tipat dampul, banten, griya, tuniang, aji, dan biang. Menurut Maulana (2015: 169), puisi Oka
Rusmini yang kental dengan warna Bali menjadi latar budaya yang selama ini dianggap benar, ditolak
tegas oleh penyairnya. Dengan demikian, puisi Indonesia karya penyair Bali memberikan gambaran
kehidupan masyarakat Bali, antara tradisi dan modernitas yang makin berdampingan dengan segala
dampaknya.
Wacana Eksternal: Tradisi dan Modernitas
Pertentangan tradisi dan modernitas akibat dari wacana itu sendiri dengan realitas yang tampak pada
tradisi dan perilaku modern. Perubahan besar dari era-tradisional ke era-modern ditandai oleh
perubahan paradigma berpikir dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara sederhana
sering kali orang mengidentikkan mordernitas (kebudayaan modern) sebagai era-industri, sedangkan
era posmodern dengan era-pos-industri (Bell, 1973; dalam Lubis, 2014:7). Dalam antologi puisi karya
penyair Bali telah menghadirkan realitas laut, sungai, gunung, batu, pohon, dan hutan sebagai
kekayaan paling berharga bagi masyarakat Bali. Namun, kekayaan tersebut telah direnggut secara
serakah oleh investor asing; industri-kapitalis; dan kebijakan pemerintah Provinsi Bali yang tidak
seimbang.
Topik tentang Bali dan perubahannya; tradisi dan modern sudah banyak dibicarakan oleh ahli
dari dalam ataupun luar negeri. Menurut Vickers (1996: 1—36; Putra, 1998: 144), masyarakat Bali
sudah “dikuasai” oleh bentuk mondernitas. Sejalan dengan itu, Wiryatnaya dan Couteau (1995: 6;
dalam Putra, 1998: 144) berpendapat bahwa Bali berada dalam persimpangan antara tradisi dan
modern. Ardika (2004: 24—25) berpendapat bahwa selain tradisi dan cara hidup, kebudayaan Bali,
secara umum harus tetap lestari, di lain pihak pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan
terhadap tradisi itu.
Para penyair Bali, dalam antologi puisi-puisinya sangat kukuh mempersoalkan hubungan
dialektis antara tradisionalitas dengan modernitas. Melalui puisi-puisi tersebut, entitas air sebagai

424

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

unsur dasar kosmos adalah konsep yang diusung sebagai lokalitas masyarakat Bali sebagai citra
“budaya laut”. Degradasi nilai-nilai tradisi beserta realitas lingkungan alamnya merupakan akibat
kontradiksi-kontradiksi modernitas. Secara kritis, puisi penyair Bali tahun 1990—2015 ini
mempersoalkan makin hilangnya eksistensi-habitat alam akibat penetrasi pembangunan dan
industrialisasi sebagai bentuk modernitas. Aktualitas puisi tersebut telah mengusung konsep dialektika
kebudayaan sangat jelas saat dihadapkan pada realitas masyarakat Bali kekinian dalam geliat
pembangunan di sektor pariwisatanya. Perspektif dialektika terhadap puisi karya penyair Bali tersebut
menyimpan tema kontradiksi dalam dialektika kebudayaan bisa dimaknai sebagai realitas yang
berproses dan masih bergerak “menjadi” perubahan. Namun, hal yang patut diteladani di Bali adalah
upaya mempertahankan kearifan lokalnya.
Ruang sosial Bali diatur oleh sebuah kosmos yang tersusun secara hierarkis, berdasarkan atas
pertentangan yang saling melengkapi antara “dunia atas” (kaja)—arah gunung dan khususnya Gunung
Agung dan Gunung Batur—sebagai gunung suci. Bagi masyarakat Bali, gunung merupakan sumber
kesuburan dan kehidupan, persemayaman para dewata dan leluhur yang didewakan dan “dunia
bawah” (kelod)—yaitu arah laut, tempat para setan, ditandai penyakit dan maut. Kearifan lokal
lainnya yang diyakini oleh masyarakat Bali, yaitu gunung-laut (adri-sagara) beserta hutannya, dalam
Lontar Purana Bali (Wiana, 1993:33) merupakan ciptaan Tuhan sebagai unsur sad kerti (enam unsur
kerahayuan) yang sangat penting peranannya dalam kehidupan manusia dan makhluk ciptaan Tuhan
lainnya. Dalam konsepsi Hindu, gunung (adri, giri) merupakan lingga1-acala (lingga yang tidak
bergerak). Sementara itu, samudra (segara) adalah simbol yoni (alas dari lingga). Gunung (adri, giri)
dan laut (sagara) merupakan simbol dari lingga-yoni (purusa-pradhana). Oleh karena itu, dalam
kehidupan masyarakat Bali khusunya yang beragama Hindu, gunung dan laut adalah tempat yang
disucikan untuk penyelenggaraan upacara-upacara suci keagamaan.
Puisi-puisi tersebut menggambarkan Bali dan perubahannya dari rentang waktu 1990 hingga
2015. Bali merupakan simbol modernitas dan tradisional bagi masyarakat Bali dan pendatang. Jika
banyak kota-kota besar lainnya di Indonesia larut dengan arus modernitas yang menyebabkan
lunturnya identitas mayarakat, di Bali sekarang ini sedang mengalami hal serupa, termasuk pengayaan
identias. Identitas sebuah masyarakat tidak saja dilihat dari perilakunya, tetapi dapat dilihat juga pada
kota dan perubahannya, struktur fisik keunikan sejarahnya.

D.

SIMPULAN
Berdasarkan paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa puisi-puisi tahun 1960-an—2000-an

memiliki kesamaan tema lokal Bali, baik tradisi atau ritual untuk manusia secara individu, dengan
sesama, alam, dan dengan Tuhan. Ritual yang dimaksudkan oleh penyairnya, secara umum
mengandung budaya dan kosmologi Hindu. Kosmologi yang menyangkut dalam konsep ritual dan
1

Lingga adalah tempat istana Dewa Siswa (Tuhan Yang Maha Esa) saat dilaksanakan pemujaan. Bentuk
lingga dalam perkembangannya sekarang berbentuk padmasana.
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ritus yang diungkapkan oleh penyair di Bali merupakan aktivitas spiritual yang mengutamakan
pancayadnya. Perkembangan sastra Indonesia di Bali tidak terlepas dari fenomena masuknya
pariwisata pada dekade 1970-an yang sedikit banyak telah mengubah tatanan kehidupan tradisi,
pascatradisi, dan modern.
Pada tahun sebelumnya, 1960-an, penyair Bali telah peka terhadap kondisi sosial budaya dan
lokalitas daerahnya yang direfleksikan, dikontemplasikan, dan dituangkan dalam puisi-puisinya.
Fenomena tentang ritual dan kosmis dalam kehidupan masyarakat Bali, tidak dapat dimungkiri lahir
kearifan lokal dalam kehidupan keberagamaan adalah suatu keniscayaan, mengingat dalam sistem
budaya masyarakat terdapat suatu sistem dan keyakinan tertentu pada diri mereka.
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TRADISI HALAL BI HALAL DI KECAMATAN WONOSARI, KLATEN
(Tinjauan Semiotika Budaya Aart van Zoest)
Oleh: Rendy Bros Tito, S.S. (rendybrostito@yahoo.com)
Guru bahasa Jawa SMP Kristen Gloria 2 Surabaya

A. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Halal bi halal merupakan salah satu tradisi khas Indonesia. Tradisi ini selalu dilaksanakan
oleh berbagai lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Melalui tradisi halal bi halal, masyarakat
Indonesia diajarkan untuk saling memaafkan, mempererat tali silaturahmi, dan menjaga hubungan
kekerabatan; tidak hanya bagi umat Muslim, namun juga bagi seluruh masyarakat Indonesia yang
memiliki tingkat kemajemukan tinggi. Seorang yang bekerja jauh di luar negeri, dalam suatu momen
dapat bertemu dengan sanak saudaranya karena tradisi halal bi halal. Seorang yang pernah berselisih
dengan seorang yang lain, dapat saling memaafkan karena peran dari tradisi ini. Halal bi halal sebagai
salah satu warisan tradisi luhur dari nenek moyang, patut untuk terus diugemi dan dijaga
keberlangsungannya.
Makalah ini tidak membahas bagaimana asal-usul halal bi halal, siapa yang pertama kali
mencetuskan ide untuk mengadakan halal bi halal, mengapa tradisi halal bi halal selalu dilaksanakan
oleh masyarakat Indonesia, atau kapan pertama kali halal bi halal dilaksanakan. Makalah ini
membahas mengenai tradisi halal bi halal di Kecamatan Wonosari, Klaten dalam perspektif semiotika
budaya Aart van Zoest. Halal bi halal merupakan sebuah tradisi, dan tradisi adalah wujud dari sebuah
budaya. Aart van Zoest (1993: 124) berpendapat: semiotika budaya adalah tanda-tanda yang
terkandung dalam suatu kelompok masyarakat tertentu, yaitu manusia dengan berbagai tradisi dan
adat kebudayaannya.
Dalam budaya terdapat sebuah tradisi dan kebiasaan. Dalam tradisi dan kebiasaan terdapat
sebuah interaksi sosial yang sudah terjadi. Interaksi sosial terjadi sebagai akibat rangsangan dan
interpretasi sebagai sistem tanda, baik tanda-tanda bahasa maupun nonbahasa. Komunikasi melalui
bahasa, baik media lisan maupun media tulisan dapat diidentifikasi secara jelas dan langsung.
Sebaliknya, komunikasi nonbahasa, baik dalam bentuk paralinguistik, seperti intonasi, intensitas
suara, dan nada tambahan, maupun dalam bentuk kinetika, seperti ekspresi wajah dan gerak tubuh
juga dapat dianalisis secara semiotis. Secara indeksikal ekspresi wajah, intonasi, dan warna suara
yang dalam hubungan ini terjadi bersama-sama dengan kata-kata yang diucapkan, demikian juga
tanda-tanda kinetika, dapat diinterpretasikan secara semiotis (Nyoman Kutha Ratna, 2012: 109).
Berdasarkan pada dua pendapat di atas, dapat dipetakan beberapa interpretasi tanda-tanda
dalam tradisi halal bi halal. Interaksi sosial terjadi sebagai akibat rangsangan. Tradisi halal bi halal
dapat terencana dan terlaksana oleh interaksi sosial yang terjadi antara satu orang dengan orang lain
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dalam sebuah ikatan keluarga (trah). Akan tetapi ditengah kemajuan zaman dan semakin mudahnya
seseorang berkomunikasi dengan orang lain, tradisi halal bi halal dapat berkembang menjadi sebuah
tradisi yang tidak hanya dilakukan oleh suatu keluarga besar (trah), namun juga oleh komunitas hobi,
paguyuban, lingkungan sekitar rt/rw, ikatan alumni, rekan-rekan kerja dalam satu perusahaan atau
lebih (corporation), acara temu kangen, dan lain-lain. Berbagai lapisan masyarakat sudah
memanfaatkan tradisi halal bi halal sebagai salah satu wadah pemersatu. Semua itu dapat terencana
dan terlaksana karena interaksi sosial yang timbul sebagai akibat dari rangsangan untuk
bersilaturahmi, kerinduan untuk menyelesaikan masalah, meminta maaf, dan memberi maaf.
Disisi lain, Umberto Eco (1979: 7) berpendapat, semiotika berhubungan dengan segala
sesuatu yang berhubungan dengan tanda. Sebuah tanda adalah segala sesuatu yang secara signifikan
dapat menggantikan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain tidak harus eksis atau hadir secara aktual.
Batu, sebagai semata-mata batu bukanlah sebuah tanda, melainkan benda, material, tetapi apabila batu
tersebut dimanfaatkan untuk mewakiliki sesuatu yang lain, misalnya sebagai jimat, maka batu tersebut
sudah berubah sebagai tanda. Begitu juga dengan manusia saat berinteraksi dan bersosialisasi dengan
manusia lain dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bekerja misalnya, proses interaksi atau
sosialisasi yang dilakukan oleh manusia tersebut belumlah bisa dikatakan sebagai tanda, sebab hal itu
terjadi oleh karena kebiasaan atau rutinitas sehari-hari. Tetapi apabila manusia satu dengan manusia
yang lain berkumpul dalam satu wadah resmi dalam tradisi halal bi halal, maka interaksi dan
sosialisasi antar manusia tersebut sudah dapat dikatakan sebagai tanda.
Melalui tinjauan semiotika budaya, tradisi halal bi halal yang merupakan wujud dari sebuah
budaya daerah di Indonesia, dimana didalamnya terdapat interaksi sosial antar manusia, keluarga satu
dengan keluarga yang lain, hingga perusahaan satu dengan perusahaan yang lain, perlu terus
dipertahankan dan diuri-uri keberadaannya, bahkan bila perlu sampai ke tingkat undang-undang dan
peraturan daerah. Sebab melalui tradisi halal bi halal, semua kalangan dari berbagai lapisan
masyarakat yang memiliki perbedaan suku, adat, ras, atau agama dapat dipersatukan menjadi satu
untuk saling memaafkan mempererat tali silaturahmi, dan menjaga hubungan kekerabatan agar tetap
rukun.

Batasan Masalah
Makalah ini membahas mengenai bagaimana bentuk tradisi halal bi halal yang dilaksanakan
oleh masyarakat Kecamatan Wonosari, Klaten dan deskripsi semiotis dalam tradisi halal bi halal di
Kecamatan Wonosari, Klaten.

Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah bentuk tradisi halal bi halal yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan
Wonosari, Klaten?
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2. Bagaimanakah deskripsi semiotis dalam tradisi halal bi halal di Kecamatan Wonosari,
Klaten?

Tujuan
1. Menyajikan bentuk tradisi halal bi halal yang dilaksanakan oleh masyarakat Kecamatan
Wonosari, Klaten.
2. Menyajikan deskripsi semiotis dalam tradisi halal bi halal di Kecamatan Wonosari, Klaten.

Manfaat
Manfaat ini diharapkan memiliki dua manfaat yakni, manfaat teoretis dan manfaat praktis. 1)
Manfaat teoretisnya adalah a) menjadi pengantar untuk penelitian budaya dengan tinjauan semiotika
budaya Aart van Zoest, b) memberikan referensi tambahan untuk kepentingan kajian mutakhir budaya
daerah di Indonesia, khususnya tradisi halal bi halal. 2) Manfaat praktisnya adalah a) memberikan
referensi tambahan mengenai perkembangan tradisi halal bi halal sebagai salah satu tradisi khas milik
Negara Kesatuan Republik Indonesia, b) menjadi bahan rujukan untuk makalah/penelitian selanjutnya
yang ingin mengaji mengenai tradisi dan budaya daerah.

B. LANDASAN TEORI DAN METODE
Tradisi Halal Bi Halal sebagai Budaya di Kecamatan Wonosari, Klaten
Halal bi halal merupakan sebuah tradisi khas Indonesia yang selalu dilaksanakan oleh
berbagai lapisan masyarakat di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya beragama Muslim
beberapa hari setelah merayakan hari raya Idul Fitri. Namun pada pelaksanaannya, tradisi ini juga
sering diikuti oleh masyarakat non Muslim yang ingin membaur dan ngombyongi sanak saudaranya
yang beragama Muslim. Tujuan utama dari tradisi ini adalah membiasakan umat manusia untuk selalu
hidup rukun, saling memaafkan apabila memiliki kesalahan, menyelesaikan perselisihan dengan
damai, mempererat tali silaturahmi, dan menjaga hubungan kekerabatan agar tetap rukun. Nilai-nilai
luhur pancasila dan implementasi dari semboyan bhineka tunggal ika sungguh-sungguh terdapat
dalam tradisi ini.
Tradisi halal bi halal yang dahulu merupakan tradisi internal antar keluarga besar dalam satu
trah, sekarang sudah mulai berkembang menjadi tradisi yang mampu mengumpulkan masyarakat
sekitar satu rt/rw, antar rt/rw atau satu kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, hingga satu
provinsi. Tradisi halal bi halal mampu menjadi wadah untuk dua orang yang berselisih/bersengketa
agar dapat saling berdamai dan saling memaafkan. Halal bi halal juga dapat menjadi wadah bagi Para
petinggi pemerintahan agar dapat berkumpul dalam sebuah momen yang rileks, dapat menjadi wadah
untuk balung-balung pisah manusia yang dahulunya pernah bersekolah bersama (ikatan alumni), yang
dahulunya pernah bekerja bersama dalam sebuah institusi (ikatan nostalgia), hingga wadah bagi
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komunitas-komunitas modern untuk saling bermaafan, mempererat tali silaturahmi, dan menjaga
hubungan kekerabatan.
Pengertian dan penjelasan di atas merupakan fungsi tradisi halal bi halal dalam tanda
denotatif. Dimana tradisi tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan fungsi aslinya yakni,
wadah untuk bermaaf-maafan, mempererat tali silaturahmi, dan menjaga hubungan kekerabatan. Akan
tetapi seiring perkembangan zaman yang menuntut seseorang untuk membagi hidupnya dengan dunia
digital, keberadaan tradisi halal bi halal banyak dimanfaatkan untuk beberapa kepentingan lain diluar
fungsi aslinya. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan tradisi halal bi halal pasti tidak jauh dari
perayaan hari raya Idul Fitri. Terkhusus di Kecamatan Wonosari, Klaten. Dimana di daerah tersebut
memiliki intensitas kepadatan penduduk yang padat apabila musim lebaran tiba. Banyak perantau
yang bekerja di kota-kota besar di Indonesia berasal dari Kecamatan Wonosari, Klaten. Sehingga saat
momen yang hanya ada setahun sekali tersebut datang, masyarakat selalu menyambutnya dengan
penuh sukacita. Berikut merupakan fungsi-fungsi lain dari tradisi halal bi halal yang berperan sebagai
wadah denotatif. Fungsi-fungsi lain ini dapat digolongkan sebagai tanda konotatif.
1) Mencari koneksi sosial yang lebih luas melalui sanak saudara yang bekerja di luar kota atau di
luar negeri,
2) Memromosikan bisnis melalui forum ramah tamah keluarga besar,
3) Mencari informasi dan referensi bagi pemuda-pemudi yang sudah termakan usia agar segera
mendapatkan pasangan hidup.
Tradisi Halal bi Halal
sebagai Sumber Tanda

Tanda denotatif
1. Saling bermaafan
2. Mempererat tali
silaturahmi
3. Menjaga hubungan
kekerabatan

Tanda konotatif
1. Mencari koneksi sosial
2. Mempromosikan bisnis
3. Mencari informasi dan
referensi

Semiotika Budaya Aart van Zoest
Menurut Aart van Zoest (1993: 5-7), dikaitkan dengan bidang-bidang yang dikaji, pada
umumnya semiotika dapat dibedakan menjadi tiga aliran, yakni:
1) Aliran semiotika komunikasi, dengan intensitas kualitas tanda dalam kaitannya dengan pengirim
dan penerima, tanda yang disertai dengan maksud, yang digunakan secara sadar, sebagai signal,
seperti rambu-rambu lalu lintas, dipelopori oleh buyssens, Prieto dan Mounin.
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2) Aliran semiotika konotatif, atas dasar ciri-ciri denotasi kemudian diperoleh makna konotasinya,
arti pada bahasa sebagai sistem model kedua, tanda-tanda tanpa maksud langsung, sebagai
syntom, disamping sastra juga diterapkan dalam berbagai bidang kemasyarakatan, dipelopori oleh
Roland Barthes.
3) Aliran semiotika ekspansif, diperluas dengan bidang psikologi (Freud) dan Sosiologi (Marxis),
termasuk filsafat, dipelopori oleh Julia Kristeva.
Berdasarkan pendapat di atas, aliran semiotika nomor dua layak digunakan sebagai perspektif
dasar untuk melihat tradisi halal bi halal sebagai wujud dari budaya daerah yang sampai sekarang
masih dilaksanakan keberlangsungannya oleh masyarakat. Tradisi halal bi halal sebagai salah satu
bagian dari budaya daerah memiliki peran sebagai sistem denotasi yang didalamnya dapat diperoleh
beragam makna konotasi. Hal ini terjadi karena halal bi halal berlangsung hampir disetiap daerah di
Indonesia yang mayoritas penduduknya Muslim. Tetapi faktanya, banyak masyarakat non Muslim
yang sering berpartisipasi dengan keluarga besarnya untuk mengikuti tradisi halal bi halal. Dari situ
timbul beragam interaksi sosial yang dilakukan oleh beragam manusia dari berbagai suku, adat, ras,
maupun agama yang berkumpul dalam satu tradisi. Dari berbagai interaksi sosial itulah dapat timbul
tanda-tanda kontatif dibalik tradisi halal bi halal yang berperan sebagai wadah denotatifnya.
Dalam bagian lain Aart van Zoest (1993: 102) juga berpendapat bahwa, secara akademis
semiotika dianggap sesuai diterapkan pada beberapa disiplin, seperti: 1) Arsitektur, 2) perfilman, 3)
sandiwara, 4) musik, 5) kebudayaan, 6) interaksi sosial, 7) psikologi, dan 8) media massa. Pendapat
Aart van Zoest mengenai bidang terapan semiotika tersebut (khusunya nomor lima dan enam) dapat
menguatkan pendapat sebelumnya bahwa, semiotika sebagai salah satu bidang keilmuan dapat
digunakan untuk melihat perspektif tanda dalam budaya daerah Nusantara.
Menurut dua pendapat Aart van Zoest yang saling berkaitan di atas dapat ditarik sebuah
pengertian bahwa, keberadaan semiotika sebagai salah satu bidang keilmuan tidak selalu harus
diterapkan khusus untuk mengaji karya sastra. Dalam pengertian ini, tinjauan semiotika budaya Aart
van Zoest diposisikan untuk melihat tanda-tanda konotatif dalam tradisi halal bi halal di Kecamatan
Wonosari, Klaten yang berperan sebagai wadah denotatifnya.

Metode
1. Sumber Data dan Data
Sumber data dalam makalah ini adalah empat orang informan yang masing-masing adalah
peserta dari tradisi halal bi halal yang berlangsung di Kecamatan Wonosari, Klaten. Informan tersebut
adalah Ibu Vera Novarina dan Ibu Slamet Hadisuwarno peserta tradisi halal bi halal keluarga besar
Trah Hardjodikaran, Bapak Waluyo peserta tradisi halal bi halal Desa Kingkang, Kecamatan
Wonosari, Klaten, dan Ibu Tri Mulyaningsih peserta tradisi halal bi halal komunitas alumni SMP
Negeri 1 Wonosari, Klaten angkatan 1974.
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Data dalam makalah ini berwujud informan deskriptif yang diperoleh dari keempat informan
yang mengikuti tradisi-tradisi halal bi halal di Kecamatan Wonosari, Klaten.

2. Metode
Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode intuitif. Menurut Nyoman Kutga
Ratna (2012: 43) metode intuitif dianggap sebagai kemampuan dasar manusia dalam upaya
memahami unsur-unsur kebudayaan. Manusia memahami kebudayaan jelas dengan pikiran dan
perasaanya, yaitu dengan intuisi, penafsiran, unsur-unsur, sebab akibar, dan seterusnya. Ciri-ciri khas
metode

intuitif

adalah

kontemplasi,

pemahaman terhadap

gejala-gejala

kultural

dengan

mempertimbangkan antara individu dengan alam semesta.

C. PEMBAHASAN
Bentuk Tradisi Halal Bi Halal di Kecamatan Wonosari, Klaten
Tradisi halal bi halal merupakan sebuah tradisi yang mengajarkan kepada pelaksananya untuk
saling memberi maaf/pengampunan, mempererat tali silaturahmi, dan menjaga hubungan kekerabatan.
Seperti halnya yang telah diajarkan: dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu bahwasanya Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa melakukan kezhaliman kepada saudaranya,
hendaklah meminta dihalalkan (dimaaafkan) darinya; karena disana (akhirat) tidak ada lagi
perhitungan dinar dan dirham, sebelum kebaikannya diberikan kepada saudaranya, dan jika ia tidak
punya kebaikan lagi, maka keburukan saudaranya itu akan diambil dan diberikan kepadanya (HR alBukhari no. 6169).
Hal yang sama mengenai memberi maaf dan pengampunan juga tertulis dalam Alkitab:
Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus: “Tuhan, sampai berapa kali aku harus
mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali?” Yesus berkata
kepadanya: “Bukan! Aku berkata kepadamu: bukan sampai tujuh kali, melainkan sampai tujuh puluh
tujuh kali. Sebab hal kerajaan Sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan
dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya
seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan
hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak isterinya dan segala miliknya untuk
membayar hutangmya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya sabarlah dahulu, segala
hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga
ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu
dengan seorang hamba yang lain yang berhutang seratus dinar kepadanya. Ia menangkap dan
mencekik kawannya itu, katanya: bayar hutangmu! Maka sujudlah kawannya itu dan memohon
kepadanya: sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan
kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang
lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada raja mereka. Raja itu menyuruh
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memanggil orang itu dan berkata: hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena
engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku
telah mengasihani engkau?

Maka marahlah raja itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo

sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapa-Ku yang di sorga akan berbuat demikian juga
terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu”
(Matius 18: 15-35).
Bukan bermaksud untuk membandingkan isi dari Hadits Riwayat al-Bukhari nomor 6169
dengan isi dari Injil Matius pasal 18 ayat 15-35, namun memang sudah tertulis dengan jelas bahwa
kedua perintah yang disampaikan oleh Dua Nabi Besar yang pernah ada (Nabi Muhammad dan Nabi
Isa Al-Masih) tersebut adalah perintah-perintah yang begitu indah, yang esensinya termuat dalam
tradisi halal bi halal, yakni esensi untuk saling memaafkan/mengampuni. Dengan kalimat lain, halal bi
halal seperti halnya tradisi yang diberikan khusus untuk Indonesia. Negara dengan tingkat
kemajemukan penduduk yang luar biasa. Negara dengan keberagaman suku, adat, ras, dan agama
yang begitu memesona. Negara Indonesia sungguh beruntung karena sudah dikaruniai sebuah tradisi
yang bersifat mempersatukan.
Tradisi yang sampai sekarang masih terjaga keberlangsungannya ini, memiliki elastisitas
pelaksanaan yang begitu merakyat. Tradisi ini boleh dilaksanakan oleh masyarakat manapun yang
ingin melaksanakannya. Waktu pelaksanaannya yang juga tidak begitu jauh dari hari raya Idul fitri,
dapat memberi ruang yang lebih kepada setiap orang untuk melaksanakannya bersama orang-orang
terdekat. Halal bi halal yang dahulunya sangat kental dengan unsur kekeluargaan dan hanya
dilangsungkan oleh umat Muslim, kini sudah semakin berkembang. Tidak terkecuali tradisi halal bi
halal di daerah Kecamatan Wonosari, Klaten. Sebuah kecamatan yang letaknya berbatasan langsung
dengan Kecamatan Baki, Sukoharjo ini memiliki kultur masyarakat yang cukup dinamis, dimana
Kecamatan Wonosari juga merupakan daerah asal dari mantan Bupati Klaten, Sri Hartini.
Perkembangan tradisi halal bi halal di Kecamatan Wonosari, Klaten dalam era kemajuan
teknologi dan komunikasi seperti sekarang ini dapat digolongkan ke dalam tiga bentuk: 1) Halal bi
halal keluarga besar (trah). 2) halal bi halal lingkungan sekitar, 3) halal bi halal komunitas. Ketiga
bentuk tradisi halal bi halal tersebut berasal dari pemahaman terhadap unsur-unsur kebudayaan yang
tercermin dalam tradisi halal itu sendiri.

1) Tradisi Halal Bi Halal Keluarga Besar (Trah)
Tradisi halal bi halal keluarga besar merupakan tradisi yang diikuti oleh kalangan dari dalam
keluarga besar itu sendiri. Dari silsilah yang paling tua hingga yang paling muda. Seperti yang
dilaksanakan oleh Keluarga besar Trah Hardjodikaran di Kecamatan Wonosari, Klaten. Keluarga
tersebut adalah salah satu keluarga yang masih rutin melaksanakan tradisi halal bi halal. Pelaksanaan
terakhir dilaksanakan pada 29 Juni 2017 bertempat di Rumah makan 3M, Baki, Sukoharjo.
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Vera Novarina (32), salah satu anggota keluarga dari Trah Hardjodikaran yang tinggal di
Kecamatan Taman, Sidoarjo dan kini telah memiliki seorang anak berusia tiga tahun mengungkapkan,
bahwa dirinya beserta suami dan saudara-saudaranya selalu meluangkan waktu untuk menghadiri
tradisi halal bi halal yang diselenggarakan oleh keluarga besar nenek moyangnya di Kecamatan
Wonosari, Klaten.

2) Tradisi Halal Bi Halal Lingkungan Sekitar
Ada ungkapan, saudara terdekat sesungguhnya adalah tetangga. Hal itu masih berlaku dalam
struktur masyarakat Jawa tradisional. Tetangga adalah orang pertama yang selalu mengetahui apapun
yang dialami oleh seseorang. Eratnya hubungan kekeluargaan yang terjalin dalam struktur masyarakat
Jawa tradisional, khususnya dalam rt/rw tertentu, membuat tradisi halal bi halal sangat mudah
diterima. Melalui tradisi halal bi halal, masyarakat memiliki wadah untuk berkumpul dalam suasana
yang fitri.
Seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (54), warga Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari,
Klaten yang sehari-hari bekerja sebagai Staf tata usaha di SMP Negeri 1 Gatak, Sukoharjo. Melalui
halal bi halal, warga kampungnya memiliki wadah untuk berkumpul, saling berkomunikasi dan
bermaaf-maafan,

mempererat

silaturahmi,

serta

menjaga

kerukunan

bersama.

Waluyo

mengungkapkan, meskipun pada mulanya banyak yang menyebutkan bahwa tradisi halal bi halal
merupakan tradisi yang hanya dilaksanakan oleh keluarga besar/trah, tidak menjadi masalah apabila
sekelompok masyarakat tertentu ingin menjadikannya sebagai salah satu tradisi yang rutin setiap
tahun. Sebab di dalam tradisi halal bi halal terdapat nilai-nilai luhur agama Islam dan budaya Jawa.
Tradisi halal bi halal dapat mengajarkan kepada generasi muda untuk selalu menghargai dan ‘dengan
legawa’ bersedia meminta ampun dan restu kepada orang tua. Begitu juga sebaliknya, para orang tua
harus selalu menjadi contoh dan dengan rela hati hati memberi maaf dan restu kepada anak cucunya.

3) Tradisi Halal Bi Halal Komunitas
Selain keluarga dan lingkungan sekitar, seseorang pasti hidup dalam komunitasnya. Baik itu
komunitas di sekolah, komunitas ditempat kerja, hingga komunitas hobi. Dibalik kemajuan teknologi
dan komunikasi seperti sekarang ini, ruang lingkup komunitas semakin dipermudah. Hal tersebut
telah berpengaruh pada cara sebuah komunitas dalam berkomunikasi dan merencanakan rencanarencana pertemuan untuk perkembangan kelompok mereka.
Seperti halnya kelompok alumni SMP Negeri 1 Wonosari, Klaten angkatan tahun 1974 yang
sudah dua tahun ini selalu mengadakan acara pertemuan saat momen lebaran tiba. Angkatan tersebut
selalu memanfaatkan libur panjang hari raya idul fitri untuk bertemu dengan kawan-kawan
seperjuangan semasa masih sekolah. Ibu Tri Mulyaningsih (56) warga asli Desa Kingkang Kecamatan
Wonosari, Klaten yang bekerja sebagai seorang pengawas sekolah taman kanak-kanak di Kecamatan
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Jambangan, Kota Surabaya, dan lebih dari dua puluh tahun menetap di Surabaya memberikan
keterangan bahwa, ia selalu rindu untuk pulang ke kampung halaman, bertemu dengan keluarga besar,
dan kawan-kawan lama. Nenek yang sudah memiliki enam orang cucu dan merupakan seorang
Nasrani ini mengungkapkan bahwa tradisi halal bi halal adalah salah satu wadah yang sangat positif
dalam membina perbedaan dan memupuk rasa solidaritas antar generasi. Bahkan dalam sekali momen
lebaran kemarin (lebaran 2017), Ibu Tri Mulyaningsih mengikuti tradisi halal bi halal di tiga tempat
yakni, tradisi halal bi halal di keluarga besarnya, tradisi halal bi halal di keluarga besar suaminya, dan
tradisi halal bi halal komunitas alumni SMP Negeri 1 Wonosari, Klaten angkatan 1974.

Deskripsi Semiotis Dalam Tradisi Halal Bi Halal di Kecamatan Wonosari, Klaten
Tradisi halal bi halal sebagai salah satu tradisi yang dapat menjadi wadah pemersatu bagi
masyarakat dari berbagai lapisan, sekarang ini memiliki fungsi tambahan selain melaksanakan fungsi
utamanya yakni, untuk menjadi wadah bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Fungsi tambahan tersebut
adalah mencari koneksi sosial, memromosikan bisnis, serta mencari informasi dan referensi bagi
pemuda-pemudi yang sudah termakan usia agar segera mendapatkan pasangan hidup. Tradisi halal bi
halal bila dilihat dari fungsi utamanya merupakan sebuah wadah denotatif yang menampung fungsifungsi tambahannya yang dapat diimplikasikan sebagai tanda-tanda konotatif.

Tanda
konotatif

Tanda
konotatif

Tanda
konotatif

Tradisi Halal Bi Halal
sebagai wadah denotatif

Secara denotatif, tradisi halal bi halal merupakan tradisi yang bertujuan untuk menjadi wadah
bagi seseorang yang ingin bermaaf-maafan, mempererat tali silaturahmi, dan menjaga hubungan
kekerabatan. Tetapi seiring perkembangan zaman, tradisi ini semakin berkembang menjadi tradisi
yang tidak hanya berperan sebagai wadah bagi seseorang untuk bermaaf-maafan, mempererat tali
silaturahmi, dan hubungan kekerabatan, namun juga mampu menjadi wadah untuk menjadikan hidup
lebih berkembang/maju dalam segi sosial maupun ekonomi. Berikut ini adalah deskripsi semiotik
tradisi halal bi halal di Kecamatan Wonosari, Klaten.
1) Mencari Koneksi Sosial yang Lebih Luas
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Koneksi adalah hubungan yang dapat memudahkan/melancarkan segala urusan/kegiatan
(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008: 722). Ditengah tuntutan hidup yang semakin besar dan
persaingan kerja yang semakin ketat, membuat pola dan gaya hidup seseorang mudah terbawa arus.
Hal tersebut juga telah berpengaruh pada tingkat interaksi sosial yang semkain intens dalam
masyarakat. Tanda konotatif pertama yang dapat ditemui adalah keinginan orang-orang tertentu untuk
mencari koneksi sosial yang lebih luas melalui sanak saudara yang bekerja/hidup di luar kota atau
bahkan diluar negeri. Maka tidak heran apabila kota-kota besar di Indonesia selalu didatangi para
pendatang baru setelah liburan lebaran selesai.
Melalui tradisi halal bi halal, koneksi antar keluarga dalam sebuah keluarga besar/trah dapat
terwujud. Selain inti tradisi yang menjadi tujuan utama, orang-orang yang menghadiri tradisi juga
menginginkan komunikasi yang lebih dengan sanak saudaranya yang mungkin sudah lama tidak
bertemu. Hubungan-hubungan komunikasi yang timbul dalam rangka menciptakan topik pembicaraan
lain selain daripada inti tradisi halal bi halal tersebut dapat ditandai dari a) obrolan-obrolan kecil saat
acara ramah tamah sedang berlangsung. Dalam obrolan yang melibatkan dua pihak yang mungkin
sudah jarang bertemu tersebut selalu memiliki kekhasan obrolan tersendiri dan tidak seperti obrolan
orang-orang yang memiliki tingkat pertemuan yang lebih sering. Topik obrolan tersebut biasanya
diawali dengan pertanyaan-pertanyaan umum seperti sekrang kerja dimana? Sudahkah punya
pasangan? Bagaimana dengan bisnis yang sedang dijalani? dan mengarah pada pembahasan yang
lebih serius. b) sapaan saat bertemu tanpa sengaja setelah selesai acara di tempat parkir. Pertemuan ini
bisa menjadi pertemuan yang akan berujung pada pertemuan selanjutnya di sisa libur lebaran,
tergantung dengan topik/kehangatan obrolan yang sedang dibicarakan. Orang-orang yang bertemu
dalam momen ini biasanya memiliki unsur pangling terhadap saudara yang sudah lama tak jumpa.
Kalimat yang biasanya terucap dalam momen ini adalah menanyakan nama untuk memastikan apakah
orang yang disapa memang benar seperti orang yang dikira (karena lama tidak bertemu), menanyakan
tempat tinggal, menanyakan keadaan keluarga, anak berapa, bagaimana dengan pekerjaan, dan
mengundang/mempersilahkan untuk berkunjung datang ke rumah. Dari dua momen itulah dapat
tercipta koneksi sosial antar keluarga dalam keluarga besar/trah yang sudah lama tak berjumpa. Dua
momen yang mengimpliksikan sistem tanda konotatif dalam tradisi halal bi halal yang berperan
sebagai wadah denotatif.

2) Memromosikan Bisnis
Bisnis adalah usaha komersial dalam bidang perdagangan (Kamus Besar Bahasa Indonesia,
2008: 200). Ditengah hiruk pikuk persaingan kerja yang tidak menentu, kesempatan untuk
menciptakan lapangan pekerjaan sendiri semakin digemari oleh beberapa kalangan yang memiliki
pemikiran kreatif dan penuh inovasi. Keberadaan kalangan ini juga sangat di dukung oleh programprogram kredit untuk usaha mikro dan menengah yang banyak ditawarkan bank-bank swasta/negeri
kepada masyarakat.
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Sistem tanda konotatif dalam tradisi halal bi halal juga terimplikasi saat acara ramah tamah
berlangsung. Dalam acara yang berlangsung setelah acara inti tersebut biasanya dibuka forum untuk
beberapa orang yang ingin memeriahkan suasana seperti bernyanyi, berbagi cerita mengenai
informasi pekerjaaan, atau memromosikan bisnis milik pribadi. Bentuk promosi yang biasanya
diberikan adalah memberikan kartu anggota untuk memperoleh diskon beberapa persen kepada
keluarga besar/trah dan mengajak anggota keluarga besar/trah untuk menyebarluaskan bisnisnya
melalui media sosial masing-masing.

3) Mencari Informasi dan Referensi
Informasi adalah penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu (Kamus Besar
Bahasa Indonesia, 2008: 535). Referensi adalah sumber acuan atau rujukan/petunjuk (Kamus Besar
Bahasa Indonesia, 2008: 1153). Dalam dua pengerian tersebut tersirat sebuah indikasi bahwa
informasi dan referensi merupakan dua hal penting dalam kehidupan manusia. Kemampuan atau
kapasitas seseorang dalam menyerap dan menampung informasi dan referensi sebagian besar
terpengaruh dari sosialisasi/aktifitas sehari-harinya dalam bermasyarakat. Informasi dan referensi
tentang kehidupan yang didapatkan seseorang akan berpengaruh pada kehidupannya. Seorang
perjaka.perawan yang sudah mulai termakan usia misalnya. Dalam menjalani kesehariannya, orangorang semacam ini akan terkesan tertutup, terutama saat harus diperhadapkan dengan sebuah tuntutan
dari lingkungan sekitar yang membebani mereka untuk segera memperoleh pasangan hidup. Sebab
dalam tatanan masyarakat Jawa pada umumnya, seorang yang tidak menikah masih dianggap tabu.
Deskripsi mengenai sistem tanda konotatif yang ketiga adalah mengenai implementasi sistem
tanda yang terdapat dalam tradisi halal bi halal keluarga besar Trah Hardjodikaran di Kecamatan
Wonosari, Klaten. Seorang informan bernama Ibu Slamet Hadisuwarno (74) yang masih memiliki
seorang anak perempuan yang sudah berumur 48 tahun mengakui bahwa, dirinya masih berharap
untuk dapat mempertemukan anaknya dengan jodohnya melalui bantuan sanak saudara saat
menghadiri tradisi halal bi halal keluarganya. Informasi dan referensi mengenai seorang perjaka yang
seumuran dengan anaknya dan juga sama-sama belum memiliki pasangan, sangat Beliau perlukan.
Dalam melaksanakan niatnya tersebut, Ibu Slamet sering memanfaatkan tradisi halal bi halal sebagai
wadahnya. Sebab melalui tradisi halal bi halal, momen untuk bertemu dengan keluarga-keluarga jauh
bisa terealisasi.
Ketiga deskripsi di atas merupakan sebuah realitas yang membentuk sistem tanda konotatif
dalam sebuah tradisi yang berperan sebagai wadah denotatif.

D. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan mengenai bentuk tradisi dan deskripsi semiotis tradisi halal bi halal
di Kecamatan Wonosari, Klaten di atas maka dapat disimpulkan bahwa, bentuk tradisi halal bi halal
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yang ada di Kecamatan Wonosari, Klaten dapat dibagi menjadi tiga yakni, tradisi halal bi halal
keluarga besar atau trah, tradisi halal bi halal lingkungan sekitar, dan tradisi halal bi halal komunitas.
Sedangkan deskripsi semiotik dalam tradisi halal bi halal di Kecamatan Wonosari, Klaten dapat
dibagi menjadi tiga sistem tanda konotatif yakni, mencari koneksi sosial yang lebih luas,
memromosikan bisnis, dan mencari informasi dan referensi untuk pemuda/pemudi yang sulit
mendapatkan jodoh.
Makalah ini diharapkan berdampak positif bagi kajian mutakhir budaya daerah; khususnya
untuk tradisi halal bi halal, menjadi pengantar bagi peneliti yang ingin mengangkat tradisi halal bi
halal sebagai objek penelitian, dan menjadi referensi tambahan untuk tinjauan semiotika budaya.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan fungsi-fungsi alih kode dalam pengajian di Kabupaten
Ciamis dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ustad beralih kode dalam pengajian di Kabupaten
Ciamis. Sumber data dari penelitian ini yaitu tuturan dari ustad dalam pengajian di Kabupaten Ciamis.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian sebagai berikut, Pertama, terdapat
tujuh fungsi-fungsi alih kode yang digunakan dalam alih kode dalam pengajian di Kabupaten Ciamis di
antaranya, fungsi mengutip (quotation), Fungsi adressee specification (orang yang dituju), Fungsi perulangan
(repetition or reiteration), Fungsi menerangkan atau menekankan isi pesan (qualify a message), Fungsi personal
atau objektif (personalization vs objectivization), Fungsi memberi contoh (example), dan Fungsi membeikan
gurauan atau candaan (joke). Kedua, Peneliti juga menemukan enam faktor-faktor yang mempengaruhi Ustad
beralih kode dalam pengajian, di antaranya, Pengaruh etnis, Audience (jamaah pengajian), Topik pengajian,
Solidaritas penutur (ustad), Setting atau tempat, dan Pengaruh agama.
Kata kunci: sosiolinguistik, alih kode, pengajian.

CODE SWITCHING USED IN PENGAJIAN IN CIAMIS REGENCY
ABSTRACT
This study aims to describe the functions of code switching in pengajian in Ciamis regency and the
factors why ustad uses code switching in the pengajian in Ciamis regency. The source of the data in this
research are the utterances of ustad in pengajian in Ciamis regency. The study employed the descriptive
research method. The result of this study are as follows. First, there are seven of functions of code switching in
the pengajian in Ciamis regency namely quotation, adressee specification, repetition or reiteration, qualify a
message, personalization vs objectivization, the example, and the joke. Second, the researcher also finds six
factors that influence ustad uses code switching in the pengajian in Ciamis regency, namely ethnic influence,
the audience, the topic of pengajian, the solidarity of the speaker, setting or place, and religion influence.
Keywords: sociolinguistics, code switching, pengajian.

A. PENDAHULUAN
Latar Belakang
Dalam setiap kegiatan manusia selalu ada unsur komunikasi di dalamnya. Komunikasi itu
sendiri adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak
lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua
belah pihak. apabila tidak ada bahasa verbal yang dapat dimengerti oleh keduanya, maka digunakan
bahasa lain yang menggunakan gerakan-gerakan badan dan atau kode-kode yang lain. Cara seperti ini
disebut komunikasi nonverbal.
Oleh karena itu dalam kehidupan manusia tidak dapat dilepaskan dari faktor kebahasaan.
Hal ini dikarenakan, dalam berkomunikasi manusia membutuhkan bantuan bahasa untuk dapat saling
memahami dan mengerti maksud satu sama lain. Bahasa juga dijadikan sebagai alat penyampai
informasi dalam kehidupan manusia sehari-hari.
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Bahasa sendiri memiliki beberapa arti. Antara lain adalah bahasa menurut salah satu tokoh
linguistik struktural yaitu Bloomfield yang menyatakan bahwa bahasa adalah system lambang berupa
bunyi yang bersifat sewenang-wenang (arbitrer) yang dipakai oleh anggota-anggota masyarakat
untuk saling berhubungan dan berinteraksi.
Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa tentunya memiliki berbagai macam
bahasa. Diantara memiliki kemiripan atau memiliki akar bahasa yang sama sehingga tidak aneh jika
memiliki kemiripan-kemiripan. Selain itu kontak antar bahasa-bahasa tersebut dikarenakan penuturpenutur aslinya yang sering kali melakukan migrasi karena pekerjaan ataupun pernikahan, dll semakin
memperkaya faktor kebahasaan yang ada di Indonesia.
Bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa daerah yang berada di Indonesia. Hal tersebut
terlihat dari jumlah penuturnya, yakni lebih dari 21 juta jiwa yang tersebar di Jawa Barat dan Banten
(Fasya dan Zifana, 2012). Contoh kata bahasa Sunda yang diserap utuh ke dalam bahasa Indonesia
ialah kata tétéh „panggilan kepada kakak perempuan‟. Kata ini mampu menjadi landasan dan pijakan
kebanggaan bagi masyarakat Sunda untuk melestarikan dan mempertahankan bahasanya.
Berdasarkan observasi dan hasil rekaman yang diperoleh dari narasumber bahwa dalam
ranah agama Islam yaitu pengajian di kabupaten Ciamis lebih dominan menggunakan bahasa Sunda
daripada bahasa Indonesia. Meskipun ada 1 narasumber (ustad) menggunakan bahasa Indonesia.
Dengan kata lain, para ustad lebih memilih untuk menggunakan bahasa Sunda atau beralih kode ke
dalam bahasa Sunda untuk menyampaikan maksud atau tujuan dalam ceramahnya tersebut.
Dalam hubungannya dengan alih kode, kecenderungan penggunaan bahasa sunda dalam
ranah agama islam yaitu pengajian di kabupaten Ciamis merupakan hal yang menarik untuk dikaji.
Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud mengkaji ihwal alih kode yang di gunakan ustad dalam
pengajian di Kabupaten Ciamis.

Rumusan Masalah
1. Apa fungsi-fungsi alih kode dalam pengajian di Kabupaten Ciamis?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi ustad beralih kode dalam pengajian di Kabupaten Ciamis?
Tujuan Penelitian
1. Mengetahui fungsi-fungsi alih kode dalam pengajian di Kabupaten Ciamis
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ustad beralih kode dalam pengajian di Kabupaten
Ciamis.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis. Secara
teoretis, hasil penilitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa:
1. Memperkaya kajian sosiolinguistik khususnya tentang alih kode.
2. Memaparkan fungsi-fungsi alih kode dalam pengajian di Kabupaten Ciamis.
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3. Memaparkan faktor-faktor yang mempengaruhi ustad beralih kode dalam pengajian di Kabupaten
Ciamis.
Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:
1. Membangun komunikasi berbahasa yang positif sehingga maksud penutur (Ustad) dalam
menyampaikan ceramah dapat di pahami jamaah pengajian dengan baik.
2. Upaya menambah referensi tentang alih kode dalam ranah agama.

B. KAJIAN TEORI DAN METODE
Sosiolinguistik
Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dan linguistik, dua bidang ilmu
empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Dengan demikian, secara mudah dapat dikatakan
bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa dalam kaitannya
dengan penggunaan bahasa itu di dalam masyarakat.
Menurut Kridalaksana (Chaer, 2010: 3), sosiolinguistik lazim di definisikan sebagai ilmu
yang mempelajari ciri dan berbagai variasi bahasa, serta hubungan di antara para bahasawan dengan
ciri fungsi variasi bahasa itu di dalam suatu masyarakat bahasa. Sementara menurut Nababan (Chaer
2010: 3), sosiolinguistik merupakan penkajian bahasa dengan dimensi kemasyarakatan.
Sociolinguistics is the study of the characteristics of language variaties, the characteristics of
their functions, and the characteristics of their speakers as these constantly interact, change and
change one another within a speech community (=Sosiolinguistik adalah kajian tentang ciri khas
variasi bahasa, fungsi-fungsi variasi bahasa, dan pemakai bahasa karena ketiga unsur ini selalu
berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu sama lain dalam satu masyarakat tutur (J.A.Fishman
1972:4). Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah cabang ilmu
linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi, dengan objek penelitian hubungan
antara bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur.
Domain
Romaine mendefinisikan ranah sebagai suatu abstraksi yang mengacu pada suasana
komunikasi yang melibatkan waktu (time), latar (setting), dan hubungan pelibat (role relationship)
(Marmanto, 2012:18). Sedangkan Fishman menyarankan ada lima ranah yang berhubungan dengan
pemakaian bahasa. Kelima ranah tersebut adalah keluarga, pertemanan, keagamaan, pekerjaan dan
pendidikan (Marmanto, 2012:18). Hal yang berbeda disampaikan oleh Schmidt-Rohr, Rohr
menyarankan sembilan ranah, yaitu keluarga, tempat bermain dan jalan, sekolahan, gereja, sastra,
kewartawanan, militer, pengadilan, kantor pemerintah. Dimana ranah-ranah tersebut dapat
dikembangkan sesuai dsengan karakteristik lokasi penelitian.
Fishman (1968) mengemukakan 4 ranah, yaitu (1) keluarga, (2) ketetanggaan,(3) kerja, dan
(4) agama. Sementara itu, Sumarsono (2002:266) menggunakan 7 ranah pengamatan dalam penelitian
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yang dilakukannya, yakni (1) keluarga, (2) kekariban,ketetanggaan, (4) pendidikan, (5) agama, (6)
transaksi, dan (7) pemerintahan. Domain dalam penelitian ini dalam ranah agama Islam yaitu
pengajian.
Alih kode
Pengertian Alih Kode
Menurut Apple dalam Chaer (2004:107) mengatakan, alih kode yaitu gejala peralihan
pemakaian bahasa karena berubahnya situasi. Ditambahkan oleh Hymes bahwa alih kode bukan hanya
terbagi antar bahasa, tetapi dapat juga terjadi antar ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam
satu bahasa. Sebagai contoh peristiwa peralihan yang terjadi dalam suatu kelas yang sedang
mempelajari bahasa asing (sebagai contoh bahasa Inggris). Di dalam kelas tersebut secara otomatis
menggunakan dua bahasa yaitu, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian terjadi percakapan
dalam suatu bahasa nasional (contoh bahasa Indonesia) lalu tiba-tiba beralih ke bahasa daerah (contoh
bahasa Sumbawa), maka kedua jenis peralihan ini juga disebut alih kode.
Alih kode dibagi menjadi beberapa jenis yaitu antara lain adalah
1. Alih Kode Metaforis
Alih kode metaforis, yaitu alih kode yang terjadi jika ada pergantian topik.
2. Alih Kode Situasional
Sedangkan alih kode situasional, yaitu alih kode yang terjadi berdasarkan situasi dimana para
penutur menyadari bahwa mereka berbicara dalam bahasa tertentu dalam suatu situasi dan bahasa lain
dalam situasi yang lain. Dalam alih kode ini tidak tejadi perubahan topik. Pergantian ini selalu
bertepatan dengan perubahan dari suatu situasi eksternal (misalnya berbicara dengan anggota
keluarga) ke situasi eksternal lainnya (misalnya berbicara dengan tetangga).
Selain alih kode metaforis dan situsional, Suwito dalam Chaer (2004:114) juga membagi alih
kode menjadi dua jenis yaitu, alih kode intern dan alih kode ekstern.
a. Alih Kode Intern
Alih Kode Intern yaitu alih kode yang berlangsung antar bahasa sendiri, seperti dari bahasa Indonesia
ke bahasa Sumbawa, atau sebaliknya
b. Alih Kode Ekstern
Sedangkan alih kode ekstern yaitu alih kode yang terjadi antara bahasa Indonesiadengan bahasa asing.
Contohnya bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, atau sebaliknya.
Pengajian
Pengajian adalah menanamkan norma-norma agama melalui dakwah, pembacaan Al Qur’an:
qari itu telah mengadakan pembacaan Al Qur’an di mesjid raya (kamus besar bahasa Indonesia Edisi
2, 1995). Pengajian juga adalah pengajaran agama Islam, acara tablig, pembacaan Al Qur’an (Kamus
Besar Bahasa Indonesia Em Zul Fajri, Ratu Aprilia Senja, 2003).
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Metode penelitian
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif

yang bertujuan untuk

mendapatkan pemaparan yang bersifat aktual dan alami mengenai alih kode yang di gunakan ustad
dalam pengajian di Kabupaten Ciamis. Analisis dalam penelitian ini melibatkan lima komponen, yaitu
mentranskripsikan data hasil rekaman, mengidentifikasi data, mengklasifikasikan data, menganalisis
data, dan menarik simpulan.
1. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini di lakukan di Kabupaten Ciamis (kota dan desa). Kabupaten Ciamis
(Latin: Kab. Ciamis) adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah
Ciamis Kota. Kabupaten ini berada di bagian tenggara Jawa Barat. Kabupaten Ciamis terdiri atas 30
kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan
Ciamis.
2. Sumber Data
Sumber data di dalam penelitian ini berupa ujaran-ujaran atau ceramah dalam pengajian di
Kabupaten Ciamis, diantaranya yaitu:
1. Rekaman ceramah Ustad Nonof Khanafi.
2. Rekaman ceramah Ustad Rosidin.
3. Rekaman ceramah Ustad Ijuddin.
3. Deskripsi Data
3.1. Pengajian 1
Tempat

: Mesjid Abdulloh Cinangka

Situasi

: formal

Partisipan

: Jemaah pengajian MAKKAH

Profesi

: Ustad Nonof khanafi/Pimpinan ponpes Miftahul Huda 2

Pendidikan
Lokasi

: SMA
: Ciamis desa

3.2. Pengajian 2 :
Tempat

: Mesjid Abdulloh Cinangka

Situasi

: formal

Partisipan

: Jemaah pengajian MAKKAH

Profesi

: Ustad Rosidin

Pendidikan

: S1

Lokasi

: Ciamis desa

3.3. Pengajian 3:
Tempat
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Situasi

: formal

Partisipan

: Masyarakat Maleber

Profesi

: Ustad Ijuddin

Pendidikan

: S3

Lokasi

: Ciamis kota

C.

PEMBAHASAN
Analisis Data
Dalam menganalisis data ini, peneliti menggunakan tiga jenis data dari 3 jenis pengajian yang

berbeda pula tetapi masih berada di kabupaten Ciamis.
1. Fungsi-fungsi dalam Code Switching (alih kode)
a. Fungsi alih kode mengutip (qoutation)
(1) Pengajian 1 (Ustad Nonof)
Ustad Nonof : “ Al hakumumut takasur hatta jurtumul makobir, Al haq geus mopohokeun, geus
ngajadikeun teu sadar, kum kaaranjen, takasur berlomba-lomba,hatta jurtumul maqobir, sadarna teh
ketika jalma ziarah diri leubet kana liang kubur”.
Data di atas di ambil dari pengajian 1 yang berjudul “Ramadhan bulan penyadaran”. Pada awal
penyampaian ceramaahnya, ustad

menggunakan bahasa Arab kemudian beralih kode ke dalam

bahasa Sunda. Ustad mengutip (quote) salah sau ayat dalam Al Qur’an yaitu surat At Takasur (Al
hakumumut takasur hatta jurtumul makobir) yang artinya berlomba-lomba mengejar dunia tetapi
akhirnya manusia sadar setelah masuk ke liang kubur
(2) Pengajian 2 (Ustad Rosidin)
Ustad Rosidin : “Innamal a’malu binniat, amal teh tergantung kana niat. Pami niatna sae,sae. Pami
niatna awon,awon”.
Data di atas di ambil dari pengajian 2 yang berjudul “persiapan kangge kaum muslimin dina mayunan
kondisi saat ieu sareng dugi ka payun”. Pada awal menyampaiakan ceramahnya, ustad menggunakan
bahasa Arab, kemudian beralih kode ke dalam bahasa Sunda. Ustad mengutip (quote) salah satu
hadist yaitu Innamal a’malu binniat .Kemudian alih kode ke dala m bahasa Sunda “amal teh
tergantung kana niat” (segala sesuatu tergantung niat) untuk menjelaskan isi hadist tersebut.
(3) Pengajian 3 (Ustad Ijuddin)
Ustad Ijuddin : “Lakod kana lakum fii Rasullillahi uswatun hasanah, bagaimana Rosulullah SAW
mempunyai akhlaq yang mulia “.
Data di atas di ambil dari pengajian 3 yang berjudul ”Bagaimana peningkatan kualitas akhlaq dengan
meneladani akhlaq Rasulullah SAW”. Pada awal penyampaian ceramahnya, ustad menggunakan
bahasa Arab, kemudian beralih kode ke dalam bahasa Indonesia. Ustad mengutip (quote) salah satu
ayat Al Qur’an yaitu Lakod kana lakum fii Rasullillahi uswatun hasanah .Kemudian alih kode ke dala
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m bahasa Indonesia“bagaimana Rosulullah SAW mempunyai akhlaq yang mulia “ untuk menjelaskan
isi salah satu ayat Al Qur’an tersebut.
b. Fungsi adressee specification (orang yang di tuju)
(1) Pengajian 1 (Ustad Nonof)
Ustad Nonof : “Attajkiah al mukarrom,ka para sepuh, nu utami keluarga besar pesantren Al
Mu’aawanah aqnu sami ku simkuring dipihormat, mugia ku Alloh dimulyakeun, Amin. Para ibu, para
bapak,hadirin wal hadirot jamaah majlis MAKKAH anu sami dipihormat mugia ku Alloh
dimulyakeun,Amin”.
Data di atas di ambil dari pengajian 1 yang berjudul “Ramadhan bulan penyadaran”. Pada awal
penyampaian ceramaahnya, ustad

menggunakan bahasa Arab kemudian beralih kode ke dalam

bahasa Sunda. Ustad menggunakan bahasa sunda (simkuring) untuk merujuk atau menandai dirinya
sendiri. Sementara Attajkiah al mukarrom,ka para sepuh, nu utami keluarga besar pesantren Al
Mu’aawanah. Para ibu, para bapak,hadirin wal hadirot jamaah majlis MAKKAH anu sami dipihormat
untuk merujuk kepada jamaah pengajian.
(2) Pengajian 3 (ustad Ijuddin)
Ustad Ijuddin : “Hadirin para bapak, para ibu, para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintahan, anu
di mulyakeun ku Alloh SWT”.
Data di atas di ambil dari pengajian 3 yang berjudul ”Bagaimana peningkatan kualitas akhlaq dengan
meneladani akhlaq Rasulullah SAW”. Pada awal penyampaian ceramahnya, ustad menggunakan
bahasa Indonesia, kemudian beralih kode ke dalam bahasa Sunda. Ustad menggunakan kata Hadirin
para bapak, para ibu, para tokoh masyarakat, para tokoh pemerintahan untuk merujuk atau menandai
jamaah pengajian yang hadir.
c. Fungsi perulangan (repetition or reiteration)
(1) Pengajian 1 (Usrad Nonof)
Ustad Nonof : “Salajeungna anu kadua adalah sadar tentang hakikat kehidupan, sadar tentang
hakikotul hayat. Hakikatul, hakikat hirup di dunya nu ngumbara “.
Data di atas di ambil dari pengajian 1 yang berjudul “Ramadhan bulan penyadaran”. Pada awal
penyampaian ceramaahnya, ustad menggunakan bahasa Indonesia kemudian beralih kode ke dalam
bahasa Arab dan bahasa Sunda. Ustad sedang menjelaskan tentang sadar tentang hakikat kehidupan
kemudian beralih kode ke dalam bahasa arab (hakikotul hayat) dan beralih kode ke dalam bahasa
Sunda untuk mengulang kata tersebut juga maknanya dalam bahasa Sunda yaitu hakikat hirup di
dunya nu ngumbara (hakikat hidup di dunia yaitu berkelana).
(2) Pengajian 2 (Ustad Rosidin)
Ustad Rosidin : “ Salah sawios nu ditaroskeun ku simkuring kunaon menteri agama ngidinan
perayaan godimhum di kantor kementrian agama. Perayaan Godimhum, perayaan lebaran orangorang syiah “
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Data di atas di ambil dari pengajian 2 yang berjudul “persiapan kangge kaum muslimin dina mayunan
kondisi saat ieu sareng dugi ka payun”. Pada awal menyampaiakan ceramahnya, ustad menggunakan
bahasa Sunda, kemudian beralih kode ke dalam bahasa Indonesia. Ustad sedang menjelaskan kenapa
menteri agama mengizinkan perayaan Godinhum di kantor kementrian agama dalam bahasa Sunda.
Kemudian beralih kode ke dalam bahasa Indonesia untuk mengulang kata tersebut (godinhum)
dengan artinya secara jelas.
(3) Pengajian 3 (Ustad Ijuddin)
Ustad Ijuddin : “Sesungguhnya pokok peringatan nabi Muhammad SAW hijtihad maunnas,
berkumpulnya umat manusia, berkomunikasi, berinteraksi di dalam satu tempat”.
Data di atas di ambil dari pengajian 3 yang berjudul ”Bagaimana peningkatan kualitas akhlaq dengan
meneladani akhlaq Rasulullah SAW”. Pada awal penyampaian ceramahnya, ustad menggunakan
bahasa Indonesia, kemudian beralih kode ke dalam bahasa Arab dan kembali berlalih kode ke dalam
bahasa Indonesia. Ustad menggunakan kata hijtihad maunnas dalam bahasa Arab kemudian di ulang
ke dalam bahasa Indonesia yang berarti berkumpulnya umat manusia, berkomunikasi, berinteraksi di
dalam satu tempat”. Perulangan ini dimaksudkan untuk memperjelas maksud si penutur (ustad) dalam
menyampaikan ceramahnya.
d. Fungsi menerangkan atau menekankan isi pesan (qualify a message)
(1) Pengajian 1 (ustad Nonof)
Ustad nonof : “Ibu bapak hadirin wal hadirot Rahimakumullah, salah sawios tema anu bade
didugikeun ku pribados adalah Ramadhan bulan penyadaran”. Janten sasih Ramadhan teh, sasih
kangge menyadarkeun urang sadayana baik kesadaran secara individu atanapi kesadaran secara
kolektif”.
Data di atas di ambil dari pengajian 1 yang berjudul “Ramadhan bulan penyadaran”. Pada awal
penyampaian ceramaahnya, ustad menggunakan bahasa Sunda kemudian beralih kode ke dalam
Indonesia. Ustad sedang menjelaskan bulan Ramadhan adalah bulan penyadaran (pesan sebelumnya).
Kemudian dia menekankan atau menerangkan tentang inti dari pesan sebelumnya (bulan Ramadhan
adalah bulan penyadaran) yaitu kita harus memiliki kesadaran baik kesadaran secara individu atau
kesadaran secara kolektif (Janten sasih Ramadhan teh, sasih kangge menyadarkeun urang sadayana
baik kesadaran secara individu atanapi kesadaran secara kolektif”).
(2) Pengajian 2 (Ustad Rosidin)
Ustad Rosidin : “ Lajeung di gentos deui ku khilafah Rosyidah, khulafaur Rosyidin, Abu Bakar,
Umar, Usman , Ali. Sadaya kaum muslimin wajib mengimani oge wajib mencintai tentang klulafaur
Rosyidin”.
Data di atas di ambil dari pengajian 2 yang berjudul “persiapan kangge kaum muslimin dina mayunan
kondisi saat ieu sareng dugi ka payun”. Pada awal menyampaiakan ceramahnya, ustad menggunakan
bahasa Sunda, kemudian beralih kode ke dalam bahasa Arab ( khilafah Rosyidah, khulafaur Rosyidin)
sebagai pesan sebelumnya. Kemudian dia menerangkan atau menekankan pesan sebelumnya bahwa
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yang termasuk khilafah Rosyidah, khulafaur Rosyidin itu adalah Abu Bakar, Umar, Usman , Ali. Oleh
karena itu semua kaum muslimin wajib mengimani dan mencintai mereka (Sadaya kaum muslimin
wajib mengimani oge wajib mencintai tentang klulafaur Rosyidin).
(3) Pengajian 3 (Ustad Ijuddin)
Ustad Ijjudin : “Kemudian warosatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi, orang yang takut kepada
Alloh itu ulama”.
Data di atas di ambil dari pengajian 3 yang berjudul ”Bagaimana peningkatan kualitas akhlaq dengan
meneladani akhlaq Rasulullah SAW”. Pada awal penyampaian ceramahnya, ustad menggunakan
bahasa Arab, kemudian beralih kode ke dalam bahasa Indonesia. Ustad menggunakan kata bahasa
arab (warosatul anbiya), kemudian beralih kode ke dalam bahasa Indonesia untuk menerangkan atau
menekankan isi pesan sebelumnya bahwa yang dimaksud warosatul anbiya adalah para ulama yang
merupakan pewaris para nabi.
e. Fungsi personal atau objektif (personalization vs objectivization)
(1) Pengajian 1 (Ustad Nonof)
Ustad nonof :” Maca kisah perjalanan petinju legendaris, Muhammad Ali, anjeunna nyaurkeun saya
itu bukan perokok tapi di saku saya selalu ada korek”.
Data di atas di ambil dari pengajian 1 yang berjudul “Ramadhan bulan penyadaran”. Pada awal
penyampaian ceramaahnya, ustad menggunakan bahasa Sunda kemudian beralih kode ke dalam
Indonesia. Ustad sedang menjelaskan tentang kisah perjalanan petinju legendaris, Muhammad Ali
dengan memakai bahasa sunda (anjeunna) yang berarti dia dalam bahasa Indonesia. Anjennna
menggambarkan fungsi objektif. Sementara

fungsi personalnya beralih kode ke dalam bahasa

Indonesia dengan memakai kata (saya), yang merujuk kepada dirinya sendiri (Muhammad Ali).
(2) Pengajian 2 (Ustad Rosidin)
Ustad Rosidin : “ Bapa ibu wargi sadayana, simkuring dina danget ieu bade ngabahas persiapan
kangge kaum muslimin dina mayunan kondisi saat ieu sareng dugi ka payun”.
Data di atas di ambil dari pengajian 2 yang berjudul “persiapan kangge kaum muslimin dina mayunan
kondisi saat ieu sareng dugi ka payun”. Pada awal menyampaiakan ceramahnya, ustad menggunakan
bahasa Sunda dengan mengatakan bapa ibu wargi sadayana (jamaah pengajian) sebagai fungsi
objektif. Sementara untuk merujuk dirinya sendiri (ustad) menyebut simkuring (saya) yang
menggunakan bahasa Sunda yang paling halus (lemes). Hal itu disesuaikan dengan kata sebelumya
(bapa ibu wargi sadayana ) yang menggunakan bahasa Sunda yang paling halus (lemes) juga untuk
menghormati orang yang lebih tua.
(3) Pengajian 3 (Ustad Ijuddin)
Ustad Ijuddin : “Umat Islam ditingali tina kamajuan teknologi kalah sareng teknologi orang lain.
Upami simkuring naros ka ibu bapa anu menguasai teknologi umat islam atau orang Barat? Orang
barat’.
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Data di atas di ambil dari pengajian 3 yang berjudul ”Bagaimana peningkatan kualitas akhlaq dengan
meneladani akhlaq Rasulullah SAW”. Pada awal penyampaian ceramahnya, ustad menggunakan
bahasa Indonesia, kemudian beralih kode ke dalam bahasa Sunda. Ustad beralih kode ke dalam
bahasa Sunda yaitu simkuring (saya) untuk merujuk dirinya sendiri atau memiliki fungsi personal.
Sementara fungsi objektifnya ada pada kata ibu bapa untuk merujuk jamaah pengajian yang hadir.
f. Fungsi memberi contoh (example)
(1) Pengajian 1 (Ustad Nonof)
Ustad nonof : “ ketika Saudi Arabia pada akhirna semakin tebih tina Islam,maka khilafah Islam
pindah ke Turki. Maka aya nu di sebutkeun khilafah Turki Usmani”.
Data di atas di ambil dari pengajian 1 yang berjudul “Ramadhan bulan penyadaran”. Pada awal
penyampaian ceramaahnya, ustad menggunakan bahasa Sunda kemudian beralih kode ke dalam
bahasa Arab. Ustad sedang menjelaskan tentang Saudi Arabia yang akhirnya semakin jauh dari islam,
maka khilafah islam pindah ke Turki dalam bahasa Sunda. Kemudian beralih kode ke dalam bahasa
Arab dengan memakai kata khilafah Turki Usmani. Jadi Turki itu merupakan contoh negara yang
termasuk ke dalam khilafah Turki Usmani.
(2) Pengajian 2 (Ustad Rosidin)
Ustad Rosidin :”Jadi pami jalmi jaman kiwari aya nu akon-akon jadi nabi,eta teh nabi kw, nabi palsu.
Jeung bakal terus aya di jaman Rosul aya nu di sebatkeun Musailamah Al Khada”
Data di atas di ambil dari pengajian 2 yang berjudul “persiapan kangge kaum muslimin dina mayunan
kondisi saat ieu sareng dugi ka payun”. Pada awal menyampaiakan ceramahnya, ustad menggunakan
bahasa Sunda kemudian beralih kode ke dalam bahasa Indonesia. Ustad sedang menjelaskan tentang
nabi palsu pada jaman sekarang. Tetapi ternyata pada jaman Rosullallahpun ada nabi palsu yaitu
Musailamah Al Khada. Musailamah Al Khada merupakan contoh nabi palsu pada jaman Rasulullah
yang di gambarkan ustad di dalam ceramah tersebut.
(3) Pengajian 3 (Ustad Ijuddin)
Ustad Ijuddin : “Akhlaq yang agung Rasullulloh, memberi maaf, sopan santun, nyaah ka sasama.
Nyaah Rosul mah lain ka dulur sasama tapi universal, sanes wae ka umat Islam, ka musuhpun nyaah”.
Data di atas di ambil dari pengajian 3 yang berjudul ”Bagaimana peningkatan kualitas akhlaq dengan
meneladani akhlaq Rasulullah SAW”. Pada awal penyampaian ceramahnya, ustad menggunakan
bahasa Arab, Indonesia kemudian beralih kode ke dalam bahasa Sunda. Ustad memakai kata bahasa
Arab (akhlaq) atau budi pekerti yang agung dari Rasullullah. Kemudian beralih kode ke dalam bahasa
Indonesia untuk memberikan contoh dari (akhlaq) atau budi pekerti yang agung dari Rasullullah yaitu
memberi maaf, sopan santun, nyaah ka sasama (sayang kepada sesama), Nyaah Rosul mah lain ka
dulur sasama tapi universal, sanes wae ka umat Islam, ka musuhpun nyaah (sayangnya Rasul itu
bukan hanya ke kerabat atau kepada umat Islam tetapi beliaupun menyanyangi musuhnya).
g. Fungsi memberikan gurauan atau candaan (Joke)
(1) Pengajian 1 (Ustad Nonof)
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Ustad Nonof : “Pami ceuk bahasa ibu-ibu balagoh mah oh eta teh majay. Mun di petakeun mah
bedug. Aya bedug diposronda?ha...ha...ha...teu aya, bedug mah aya di masjid”.
Data di atas di ambil dari pengajian 1 yang berjudul “Ramadhan bulan penyadaran”. Dalam
menyampaiakan ceramahnya, ustad menggunakan bahasa Sunda. Ustad sedang menjelaskan tentang
bedug (alat yang di gunakan untuk menggemakan takbir, itu biasanya di pukul-pukul sehingga
menghasilkan suara yang indah dan terdapat di mesjid) sebagai penanda atau lambang kesadaran kita
dalam beribadah. Kemudian ustad menanyakan kepada jemaah dengan memaakai bahasa Sunda, Aya
bedug diposronda?ha...ha...ha... (ada bedug di posronda?). Perkataan Ustad membuat jemaah
pengajian tertawa karena tidak mungkin ada bedug di posronda. Perkataan ustad itu berfungsi
memberikan gurauan atau candaan (Joke) kepada jemaah pengajian agar tidak jenuh.
(2) Pengajian 2 (Ustad Rosidin)
Ustad Rosidin : “Lingkup Indonesia aya jalma saurang tapi bisa jadi meruntuhkann kebhinekaan
indonesia yaitu mang ahok belekok,ha...ha...ha....”.
Data di atas di ambil dari pengajian 2 yang berjudul “persiapan kangge kaum muslimin dina mayunan
kondisi saat ieu sareng dugi ka payun”. Dalam menyampaikan ceramahnya, ustad menggunakan
bahasa Sunda kemudian beralih kode ke dalam bahasa Indonesia. Ustad sedang menjelaskan tentang
orang yang meruntuhkan kebhinekaan Indonesia yaitu Ahok. Tetapi ustad memakai kata mang ahok
belekok (Ahok yang bodoh) sehingga jemaah pengajian tertawa karena perkataan ustad tersebut.
Perkataan ustad itu berfungsi memberikan gurauan atau candaan (Joke) kepada jemaah pengajian.
(3) Pengajian 3 (Ustad Ijuddin)
Ustad Ijuddin : “Baheula mah di ajar huruf hijaiyah pake abatasa, ba jabar ba, pa jabar pa , sin pees si,
a jabar a, bapasia,ha....ha...ha....
Data di atas di ambil dari pengajian 3 yang berjudul ”Bagaimana peningkatan kualitas akhlaq dengan
meneladani akhlaq Rasulullah SAW”. Dalam meyampaikan ceramahnya Ustad menggunakan bahasa
Sunda. Ustad sedang menjelaskan tentang mengajarkan membaca huruf hijaiah dengan metode
abatatsa. Kemudian Ustad memplesetkan metode tersebut dengan ba jabar ba, pa jabar pa , sin pees
si, a jabar a, bapasia (ayah kamu). Perkataan Ustad membuat jamaah tertawa karena arti bapasia
(ayah kamu) itu. Perkataan ustad itu berfungsi memberikan gurauan atau candaan (Joke) kepada
jemaah pengajian.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan ustad beralih kode dalam pengajian di Kabupaten Ciamis
Dalam penelitian ini ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan ustad beralih kode dalam
pengajian di Kabupaten Ciamis, di antaranya :
1. Pengaruh etnis (suku)
Pengaruh etnis (suku) yang di maksud di sini adalah pengaruh etnis dari Ustad ataupun dari jamaah
pengajian itu sendiri. Hal itu di sebabkan oleh Ustad yang kebanyakan asli orang Ciamis dan
begitupun dengan jamaah pengajianpun sama asli orang Ciamis sehingga lebih dominan
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menggunakan bahasa Sunda dibandingkan menggunakan Bahasa Indonesia. Pengajian 1 (Ustad
Nonof) dan 2 (Ustad Rosidin ) menggambarkan pengaruh etnis berbahasa Sunda tersebut. Sementara
pengajian 3 (Ustad Ijuddin) bukan asli orang Ciamis, tetapi orang Bandung sehingga lebih dominan
menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun pada kenyataannya, Bandung masih berada di daerah
Jawa Barat yang biasanya berbahasa Sunda tetapi seiring perkembangan jaman dan urbanisasi,
masyarakat Bandung lebih memilih berbahasa Indonesia.
2. Audience atau jamaah pengajian
Audience atau jamaah pengajian disini

adalah orang Ciamis sehingga mereka lebih dominan

menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu mereka dibandingkan menggunakan Bahasa
Indonesia. Audience atau jamaah pengajian merupakan asli orang Ciamis yang mayoritas
masyarakatnya bisa dan mengerti bahasa Sunda. Akan tetapi,mereka juga bisa dan paham berbahasa
Indonesia jika kadang-kadang Ustad beralih kode ke dalam bahasa Indonesia dalam menyampaikan
ceramahnya.
3. Topik atau tema pengajian
Topik atau tema pengajian dalam data ini diambil dari judul-judul dalam pengajian. Judul-judul
tersebut terdiri dari 3 judul dari 3 pengajian sebagai sumber data. Judul-judul itu yaitu pengajian 1
(Ramadhan bulan penyadaran), pengajian 2 (persiapan kangge kaum muslimin dina mayunan kondisi
saat ieu sareng dugi ka payun), dan pengajian 3 (Bagaimana peningkatan kualitas akhlaq dengan
meneladani akhlaq Rasulullah SAW). Dari ketiga judul tersebut dapat terlihat juga pengaruh etnis
(suku) dari judul pengajian 2 (persiapan kangge kaum muslimin dina mayunan kondisi saat ieu sareng
dugi ka payun) yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa yang lebih dominan dipakai Ustad
dalam pengajian.
4. Solidaritas penutur (ustad)
Solidaritas penutur (ustad) berarti bahwa Ustad menggunakann alih kode untuk memberikan
solidaritas kepada audience (jamaah pengajian) dengan berbahasa Sunda, sehingga mereka bisa
menangkap atau mengerti pesan atau isi ceramah yang disampaikan oleh ustad. Misalnya, di dalam
pengajian 1, Ustad Nonof dalam ceramahnya : “Al hakumumut takasur hatta jurtumul makobir, Al
haq geus mopohokeun, geus ngajadikeun teu sadar, kum kaaranjen, takasur berlomba-lomba,hatta
jurtumul maqobir, sadarna teh ketika jalma ziarah diri leubet

kana liang kubur” yang artinya

berlomba-lomba mengejar dunia tetapi akhirnya manusia sadar setelah masuk ke liang kubur.
5. Tempat (setting) pengajian
Tempat (setting) pengajian dalam data ini semuanya d Kabupaten Ciamis, Ciamis desa dan kota. Di
Ciamis desa yaitu tepatnya di mesjid Abdulloh Cinangka dan di Ciamis desa di Mesjid Al Ahmad,
Maleber. Tempat (setting) pengajian di Ciamis ini berpengaruh dalam pemakaian bahasa. Misalnya,
di Ciamis desa, Ustad lebih dominan menggunakan alih kode bahasa Sunda paling halus (lemes).
Sementara di Ciamis kota, ustad lebih dominan menggunakan alih kode bahasa Indonesia.
6. Pengaruh agama
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Pengaruh agama dalam penelitian ini berarti Ustad mengutip ayat-ayat dari Al Qur’an dan hadist dari
Nabi Muhammad SAW, sehingga Ustad beralih kode dari bahasa yang satu ke dalam bahasa Arab.
Hal ini dimaksudkan agar jamaah pengajian mengerti isi atau kandungannya. Misalnya,

pada

pengajian 3, Ustad mengutip salah satu ayat Al Qur’an “Lakod kana lakum fii Rasullillahi uswatun
hasanah, bagaimana Rosulullah SAW mempunyai akhlaq yang mulia “. Ustad mengutip (quote) salah
satu ayat Al Qur’an yaitu Lakod kana lakum fii Rasullillahi uswatun hasanah . Kemudian beralih kode
ke dalam bahasa Indonesia “bagaimana Rosulullah SAW mempunyai akhlaq yang mulia “ untuk
menjelaskan isi salah satu ayat Al Qur’an tersebut.

D. SIMPULAN
Berdasarkan observasi dan hasil rekaman yang diperoleh dari narasumber dapat disimpulkan
bahwa dalam ranah agama Islam yaitu pengajian di kabupaten Ciamis lebih dominan menggunakan
bahasa Sunda daripada bahasa Indonesia. Meskipun ada 1 narasumber (ustad) menggunakan bahasa
Indonesia. Dengan kata lain, para ustad lebih memilih untuk menggunakan bahasa Sunda atau beralih
kode ke dalam bahasa Sunda untuk menyampaikan maksud atau tujuan dalam ceramahnya tersebut.
Peneliti menemukan fungsi-fungsi alih kode yang digunakan dalam alih kode dalam pengajian
di Kabupaten Ciamis di antaranya :
1.Fungsi mengutip (quotation)
2.Fungsi adressee specification (orang yang dituju)
3. Fungsi perulangan (repetition or reiteration)
4. Fungsi menerangkan atau menekankan isi pesan (qualify a message)
5. Fungsi personal atau objektif (personalization vs objectivization)
6. Fungsi memberi contoh (example)
7. Fungsi membeikan gurauan atau candaan (joke)
Peneliti juga menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi Ustad beralih kode dalam
pengajian, di antaranya :
1. Pengaruh etnis
2. Audience (jamaah pengajian)
3. Topik pengajian
4. Solidaritas penutur (ustad)
5. Setting atau tempat
6. Pengaruh agama
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ABSTRACT
This research is qualitative research which analyze the object of research based on structuralism
approach. This article want to describe and explain about the meaning of wanda wayang Durga gagrag
Surakarta on Javanese culture perspective. Wanda wayang Durga which explain in this article consist of the
Durga wanda belis, wanda gedrug, wanda gidrah, wanda murgan, wanda surak, and wanda wewe. The
approach which used on this research is structuralism-semiotic approach from Levi-Strauss model. This
approach is chosen because it is considered can explain the object deeper from two side that are outside
structure or surface-structure and inside structure or deep-structure. Material object of this research is the
figure of Durga from many kind of wanda. Formal object of this research is structural analysis. Primary data
on in this research is document wanda wayang of Durga figure. Therefore, the secondary data are interview
document and literature review. Analysis data technique on this research consist on four phases, that are data
collected phase, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.
Key Word : Wayang Kulit, Wanda, Durga, Struktural.
ABSTRAK
Penelitian ini merupakan penelitian kuliatatif yang mengungkap realitas obyek kajian berdasarkan
teori/pendekatan strukturalisme. Artikel ini mengupas makna dari wanda wayang Durga gagrag Surakarta
dalam perspektif kebudayaan Jawa. Wanda wayang Durga yang dijabarkan dalam artikel ini terdiri atas Durga
wanda belis, wanda gedrug, wanda gidrah, wanda murgan, wanda surak, dan wanda wewe. Adapun pedekatan
yang digunakan dalam mengungkap makna dari obyek kajian tersebut adalah pendekatan strukturalisme
semiotik. Strukturalisme semiotik yang dipilih adalah pendekatan struktural model Levi-Strauss. Pendekatan ini
dipilih karena dianggap dapat menjelaskan suatu obyek kajian secara mendalam dari dua sisi yaitu struktur luar
yang dikenal dengan istrilah surface structure dan struktur dalam yang dikenal dengan istilah deep structure.
Obyek material dari penelitian ini adalah sosok Durga yang terdapat dalam berbagai macam wanda tersebut
diatas. Obyek formal penelitian ini adalah sebuah kajian struktural. Data dalam penelitian ini terdiri atas dua
jenis data yakni data primer dan data skunder. Data primer dalam penelitian ini adalah dokumen wanda wayang
tokoh Durga, sedangka data skundernya adalah wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data dalam
penelitian ini meliputi empat tahap, yakni tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan
simpulan.
Kata Kunci : Wayang Kulit, Wanda, Durga, Struktural.

A. PENDAHULUAN
Wayang adalah bayangan hasil kerja pikir manusia yang dituangkan dalam bentuk gambar
atau tiruan. Benda-benda tiruan hasil pembayang mencakup banyak hal, meliputi alam semesta
seisinya beserta tanda-tanda dan perwatakan masing-masing. Dalam kalangan pewayangan dikenal
bermacam-macam gambar rekaan, antar lain tentang manusia beserta perwatakan dan peristiwanya,
tentang alam hewani dan tumbuh-tumbuhan, tentang gunung dan hutan beserta lingkungannya,
tentang dewa-dewi, dan tentang leluhur yang telah berpulang (Bratasiswara, 2000:869).
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Wayang merupakan bagian dari bidang seni drama adalah perluasan dari kesusasteraan. Ini
artinya bahwa wayang merupakan media untuk mempublikasikan informasi-informasi yang ada
dalam karya sastra sehinga dapat diterima oleh masyarakat (Koentjaraningrat, 2002:119-120).
Sedangkan, karya sastra sendiri ada dengan korelasi atas karya sastra lain dan hal ini dikarenakan
sastra sebagai mozaik teks ada bukan dari kekosongan budaya (Teeuw, 1980:11). Dengan demikian,
kesusasteraan memuat nilai-nilai budaya yang ada dalam suatu masyarakat sedangkan wayang
memiliki peran sebagai media penyambung nilai-nilai kebudayaan tersebut agar dapat diterima dalam
masyarakat. Wayang dan kesusasteraan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, keduanya
sama-sama memiliki peran dalam kebudayaan masyarakat. Wayang dalam kehidupan masyarakat
Jawa juga merupakan identitas kebudayaan yang sarat akan makna filosofis dan nilai-nilai luhur
budaya bangsa. Melaui media wayang, ajaran-ajaran kebudayaan Jawa dilestarikan secara turun
temurun.
Wanda merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang oleh Poerwodarminto (1937:655)
diartikan sebagai sesipatan wewujuding wayang atau dalam bahasa Indonesia berarti watak dari
bentuk wayang. Secara lebih gamblang pengertian wanda dapat dijelaskan sebagai sebuah istilah
untuk menamai karakter suatu tokoh wayang yang ditinjau berdasarkan bentuk fisik yang meliputi
bentuk muka, busana dan aksesoris yang dikenakan, ukuran, serta warna dari wayang tersebut yang
mencerminkan watak dan peranan suatu tokoh wayang. Dengan memikian, sangat memungkinkan
pada satu tokoh wayang dapat memiliki lebih dari satu wanda. Hal ini karena bergantung pada
pembawaan karakter dan peranan yang dibawakan oleh tokoh tersebut.
Mengingat bahwa wayang dalam masyarakat Jawa memiliki peran penting dalam
menyampaikan nilai-nilai dan ajaran budi pekerti, maka perlu adanya sebuah kajian tentang makna
dari masing-masing bentuk wayang (wanda) guna memperluas pengetahuan tentang karakter yang
terdapat dalam boneka wayang tersebut. Dalam artikel ini akan dikupas mengenai kajian semiotik
mengenai wanda wayang Durga yang ditinjau dari segi kebudayaan Jawa. Tokoh Durga dipilih karena
tokoh ini dianggap tokoh yang kontroversi karena di satu sisi Durga dikonotasikan dengan karakter
negatif, namun disisi lain masyrakat Jawa juga mempercayai bahwa Durga juga memegang peran
penting dalam keseimbangan kosmos bagi masyarakat Jawa terutama pada tradisi ruwatan.
Sosok Batari Durga sendiri juga berhubungan erat dengan kepercayaan atas konsep pat jupat
lima pancer dalam keraton Surakarta Hadiningrat yang meletakan hutan Krendhawahana sebagai
salah satu kiblatnya. Bratasiswara (2000:431) menyebutkan bahwa Krendowahono adalah kedhaton
Batari Kalayuwati yang merupakan putri dari Betari Durga. Hubungan keraton Surakarta dengan
penguasa di Krendhowahono ini menunjukan bahwa sosok Durga juga merupakan sosok yang
berpengaruh bagi kelangsungan hidup keraton Surakarta.
Dalam wayang kulit gagrag Surakarta, sosok Batari Durga sendiri juga memiliki berbagai
macam wanda, namun yang paling populer di kalangan komunitas seni pedalangan adalah Batari
Durga wanda belis, wanda gedrug, wanda gidrah, wanda murgan, wanda surak, dan wanda wewe.
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Meski masih memungkinkan terdapat wanda-wanda lain untuk tokoh ini, namun keberadannya
terbatas, seperti hanya terdapat dalam kothak-kothak ringgit kagungan dalem milik Karaton Surakarta
dan Pura Mangkunegaran atau milik pribadi seorang seniman atau kolektor yang sengaja menciptakan
wanda-wanda baru dari wayang tokoh Durga tersebut, sehingga wanda-wanda khusus ini tidak
mudah ditemukan di setiap pagelaran wayang kulit. Dalam artikel ini akan dikupas mengenai makna
semiotik dari tokoh wayang Batari Durga dalam enam wanda tersebut.

B. KAJIAN TEORI DAN METODE
Penelitian ini menggunakan pedekatan strukturalisme model Levi-Strauss sebagaimana yang
diutarakan oleh Ahimsa (2006:24-25) yang menyebutkan adanya hubungan antara bahasa dengan
budaya yang oleh Levi-Strauss dikategorikan, 1) bahasa yang digunakan oleh suatu masyarakat
merupakan refleksi dari keseluruhan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. 2) bahasa
merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri. 3) bahasa adalah kondisi untuk untuk kebudayaan,
sebab ada kesamaan tipe antara apa yang ada pada kebudayaan itu dengan material yang digunakan
untuk membangun bahasa.
Prinsip dasar struktur dalam teori Levi-Strauss adalah bahwa struktur sosial tidak berkaitan
dengan realitas empiris, melainkan dengan model-model yang dibangun menurut realitas empiris
tersebut (Levi-Strauss, 2007: 378). Dalam analisis struktural itu, Lévi-Strauss membedakan struktur
menjadi dua macam; struktur luar (surface structure) dan struktur dalam (deep structure). Struktur
luar adalah relasi-relasi antar unsur yang dapat kita buat atau bangun berdasar atas ciri-ciri luar atau
ciri-ciri empiris dari relasi-relasi tersebut, sedangkan struktur dalam adalah susunan tertentu yang
dibangun berdasarkan atas struktur lahir yang telah berhasil dibuat, namun tidak selalu tampak pada
sisi empiris dari fonomena yang dipelajari. Struktur dalam ini dapat disusun dengan menganalisis dan
membandingkan berbagai struktur luar yang berhasil diketemukan atau dibangun. Lebih jauh
dijelaskan bahwa struktur dalam inilah yang lebih tepat dipakai sebagai model memahami fenomena
yang diteliti, karena melalui struktur inilah peneliti kemudian dapat memahami berbagai fenomena
budaya yang dipelajarinya.
Adapun penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif yang mengungkap relitas dari
sebuah obyek penelitian. Moleong (2013:6) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian
yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara
holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks khusus
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Obyek material dari penelitian ini
adalah sosok Durga yang terdapat dalam berbagai macam wanda tersebut diatas. Obyek formal
penelitian ini adalah sebuah kajian struktural. Data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis data
yakni data primer dan data skunder. Data primer dalam penelitian ini adalah dokumen wanda wayang
tokoh Durga, sedangka data skundernya adalah wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data
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dalam penelitian ini meliputi empat tahap, yakni tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian
data, dan penarikan simpulan.

C. PEMBAHASAN
Sebagaimana telah dikemukakan diatas bahwa kajian struktural dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan struturalisme model Levi Strauss yang mengungkap makna dari sebuah
obyek kajian berdasarkan tinjauan sruktur luar (surface structure) dan struktur dalam (deep structure).
Adapun penjabaran keduanya dalam mengupas wanda wayang tokoh Durga adalah sebagai berikut.
1. Kajian Struktur luar (Surface Structure) Wayang Kulit Durga
Kajian struktur luar wanda wayang kulit purwa tokoh Durga ialah ditinjau dari penampakan
bentuk fisik masing-masing wanda wayang kulit dari tokoh tersebut. Dalam penelitian ini dijumpai
ada enam wanda wayang kulit tokoh Durga. Hal ini didukung oleh penemuan yang telah dituliskan
oleh Sutarno, dkk (1979:31-35) yang juga menyebutkan terdapat enam wanda wayang kulit purwa
tokoh Durga, yakni Durga wanda belis, wanda gedrug, wanda gidrah, wanda murgan, wanda surak,
dan wanda wewe. Disamping keenam wanda tersebut, peneliti juga memperoleh beberapa wanda lain
yang ditemukan dalam beberapa literatur, diantaranya adalah Sajid (1971:104-105) menyebutkan
bahwa terdapat wayang tokoh Durga yang berdiri diatas batu gilang (lempengan batu) yang ditumbuhi
tumbuhan bersulur (lung-lungan). Durga ini dibuat pada jaman pemerintahan Sinuhun Amangkurat I
(Sunan Tegalarum) dalam rangka memperingati pembuatan wayang gedhog dengan candra sengkala
“Watu Tunggangane Buta Widadari” atau tahun 1556 Jawa. Adapula Durga yang memakai baju,
memakai sepatu, memakai (nyangkelat) keris, dirambati oleh sulur dedaunan hutan. Wayang ini
dibuat pada masa Sinuhun Paku Buwana II ketika beliau yasa (membuat) wayang gedhog bernama
Kyai Banjed. Durga ini menjadi sengkalan yang berbunyi “Wayang Misik Rasaning Widadari” yang
berarti tahun 1656 Jawa. Meskipun demikian, kedua wanda ini bukan termasuk kedalam kategori
wayang purwa, sehingga tidak dapat dipergunakan pada pementasan wayang purwa. Adapun
identifikasi struktur luar yang tampak dari masing-masing wanda Durga dalam wayang purwa
tersebut adalah sebagai berikut.
1.

Durga wanda belis memiliki bentuk muka yang menunduk (tumungkul), mata terdapat dua biji,
memakai kalung ulur yang menjulang sampai pinggang, dan tidak mengenakan sepatu.

2.

Durga wanda gedrug memiliki ciri fisik bentuk muka yang sempit, mata terdiri dari satu biji,
memiliki dagu yang tipis, leher dan pundak yang memanjang, berbadan gemuk, mengenakan
busana dodot yang dilingkari patran (pahatan yang berbentuk daun), serta mengenakan sepatu.
Terdapat sedikit argumentasi bahwa wayang tokoh Durga wanda gedrug oleh Sajid (1958:34)
dijelaskan memiliki mata dua biji dan berbentuk bulat.

3.

Durga wanda gidrah memilik bentuk fisik yang relatif langsing namung tidak terlalu kurus,
bentuk muka dan leher agak menengadah (longok), mata berbentuk kedondongan, memiliki
pundak pajeg dengan tangan kwaga terjulur kebawah, rambut terurai tanpa menggunakan
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aksesoris praba (praba = semacam sayap mengepak), menggunakan sanggul bermodel keling
(gelung keling), memakai sepatu dengan dilingkari hiasan lung-lungan (daun yang seperti pohon
ketela rambat).
4.

Durga wanda murgan memiliki ciri-ciri fisik bentu muka yang agaka menengadah (longok), mata
satu biji, busana yang dikenakan menggunakan mahkota dengan praba (sayap mengapak), serta
menggenakan kain dodot.

5.

Durga wanda surak memiliki ciri berbentuk muka sedikit menengadah (longok), mata terdapat
satu biji, mengenakan busana dodot dengan kalung bacih.

6.

Durga wanda wewe memiliki ciri muka yang menunduk (praupan tumungkul) dan memiliki mata
dua biji.
2. Kajian Struktur dalam (Deep Structure) Wayang Kulit Durga
Struktur dalam (deep structure) sebagaimana yang ada dalam pendekatan strukturalisme

model Levi-Strauss secara sederhana merupakan sebuah istilah untuk mengungkap makna yang
tersirat dalam suatu obyek kajian. Mengingat strukturalisme Levi-Strauss mengambil beberapa konsep
Ferdinan de Saussure dalam menerapkan strukturalismenya di bidang antropologi budaya. Hal yang
utama adalah konsep tanda bahasa yang terdiri dari signifier (penanda) yang berwujud bunyi dan
signified (petanda/ yang ditandai) yaitu satu konsep atau pemikiran. Hubungan antara penanda dan
petanda bersifat arbitrer atau semena yang didasarkan pada hubungan konvensional satu masyarakat
(Susanto, 2012:98). Adapun obyek kajian struktural dalam penelitian ini adalah wanda wayang kulit
purwa tokoh Durga yang dikaji dalam perspektif kebudayaan Jawa.
Sosok Durga dalam tradisi kebudayaan masyarakat Jawa memang merupakan tokoh
pewayangan yang kontroversi. Pada satu sisi sosok ini dikonotasikan sebagai sosok berkarakter
negatif yang erat kaitannya dengan perbuatan-perbutan kasar dan tercela. Bahkan atas adanya
konotasi negatif tokoh Durga tersebut, dalam tradisi lisan masyarakat Jawa ditemukan sebuah unenune yakni semacam pepatah yang menggambarkan keburukan seseorang dengan perumpamaan tokoh
Durga. Unen-unen tersebut misalnya, “wong kok wengise kaya Bethari Durga” yang dalam bahasa
Indonesia ‘orang kok kejamnya seperti Batari Durga’.
Adanya konotasi atau angapan buruk terhadap tokoh Durga ini bukan tanpa alasan.
Munculnya paradigma negatif tersebut karena adanya karakter Durga yang dibangun dalam berbagai
cerita pewayangan di tanah Jawa menunjukan peran yang cenderung antagonis bahkan sampai pada
penggambaran watak dan tingkah laku yang memang nyata bertentangan dengan norma-norma
kehidupan masyarakat. Sebagaimana karakter Durga yang dibangun dalam cerita pewayangan
“Sudamala”, misalnya.
Cerita Sudamala sebagaiman yang terdapat dalam Kidung Sudamala yang oleh Hobin dan
Husna (1977) ditulis naskahnya dalam buku yang berjudul “Candi Sukuh dan Kidung Sudamala.
Durga dalam cerita ini dikisahkan sebagai sosok dewi di kayangan yang bermana Dewi Uma, seorang
458

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

istri dari Batara Guru. Suatu ketika Dewi Uma dilaporkan oleh beberapa dewa dikayangan kepada
Batara Guru atas tingkah lakunya yang tidak pantas sebagai seorang Dewi. Uma telah berkhianat
terhadap suaminya dengan berselingkuh. Mendengar laporan yang demikian ini, Batara Guru sangat
marah. Tanpa sadar beliau mengutuk Dewi Uma sang istri yang cantik jelita itu menjadi seorang
raseksi (raksasa perempuan) yang disebut dengan Ranini atau disebut juga dengan Batarai Durga.
Mengetahui bahwa istrinya sudah menjadi seorang raseksi, Batara Guru kemudian kembali bersabda
bahwa kutukan itu akan hilang tatkala sudah memasuki tahun ke dua belas. Batari Durga akan
kembali menjadi seorang Dewi Uma yang cantik jelita apabila telah dilepaskan petakanya oleh
seorang bungsu dari Pandawa di tahun ke dua belas tersebut.
Sang dewi yang telah dikutuk ini kemudian menempati sebuah tempat yang bernama
Setragandamayu dan menjadi pemimpin bangsa dhemit (hantu). Dalam hidupnya di kediamnnya yang
baru itu, sang batari ditemani oleh seorang abdinya yang setia yang bernama Dewi Kalika. Dewi
Kalika sendiri juga seorang yang mendapat kutukan menjadi raseksi karena prilakunya yang buruk
terhadap para suaminya.
Ketika memasuki tahun kedua belas atas kutukan yang diderita tersebut, Batari Durga
kemudian berupaya mendapatkan sosok bungsu dari Pandawa. Alkisah Dewi Kunti, ibu dari Pandawa
sedang merasa gelisah atas bahaya yang mengancam keselamatan para anaknya. Dia kemudian pergi
tak tau arah hingga mencapai di kediaman Durga di Setragandamayu. Kedatangan Dewi Kunti ini
menjadi sebuah keberuntungan bagi Batari Durga yang menanti datangnya bungsu dari Pandawa
tersebut. Kunti kemudian ditanya oleh Durga apa yang menjadi kehendaknya. Dia menjawab bahwa
yang diminta darinya adalah keselamatan para anak-anaknya, yakni para Pandawa.
Tanpa berpikir panjang Batari Durga mengabulkan permintaan Dewi Kunti tersebut. Akan
tetapi dibalik itu Batari Durga juga memiliki maksud untuk memuluskan niatnya dalam usahanya
membebaskan dirinya dari kutukan sang suami. Batari Durga mengabulkan permintaan Dewi Kunti
dengan syarat agar dirinya mau menyerahkan bungsu dari Pandawa. Mendengar hal itu dewi Kunti
sangat terkejut dan dengan serta merta menolak permintaan tersebut. Dewi Kunti kemudian mohon
pamit dari kediaman Durga di Setragandamayu.
Mendengar penolakan tersebut Batari Durga marah dan mengutus abdinya yang bernama
Dewi Kalika untuk mengajar Dewi Kunti dan merasukinya. Dewi Kunti pun segera didapatinya dan
dirasukinya. Pikirannya menjadi hilang dan dia pun sega pulang ke istana. Kedatangnnya di istana
disambut dengan gembira oleh para putra Pandawa, mengingat kepergiannya yang tanpa pamit itu
menyebabkan kekhawatiran para putranya.
Tak lama kemudian Dewi Kunti yang sudah hilang akal karena telah dirasuki oleh Dewi
Kalika mengutarakan maksudnya. Diceritakan bahwa dia telah bertemu dengan Batari Durga dan
telah memohon kepadanya untuk memberikan perlindungan keselamatan atas para Pandawa. Batari
Durga sanggup namun beliau meminta syarat yakni sebuah domba yang berbulu merah yang tak lain
itu adalah sebuah simbol yang dimaksudkan adalah Sadewa, bungsu dari Pandawa. Sadewa disebut
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sebagai domba berambut merah karena ia diangap anak yang lahir dengan membawa kematian ibunya
(Dewi Madrim).
Ketika mereka mendengar apa yang disampaikan sang ibu yang menyatakan kesediannya
untuk mengorbankan Sadewa atas permintaan Batari Durga tersebut, para Pandawa terkejut dan
dengan seketika menolak permintaannya, namun Sadewa sendiri bersedia. Keadaan ini
mengakibatkan bimbang di kalangan keluarga Pandawa dan tanpa berpikir panjang Dewi Kunti
membawa paksa Sadewa untuk dipersembahkan.
Sesampainya di Setragandamayu kedatangan Dewi Kundti yang membawa anaknya tersebut
diterima oleh Batari Durga. Dia kemuadian mempersembahkan Sadewa untuknya, kemudian langsung
pulang ke istana dan tertidur. Disitulah Dewi Kalika keluar dari tubuh Dewi Kunti dan kembali ke
Setragandamayu. Keadaan Sadewa yang dipersembahkan disana sangat memprihatinkan. Dia diikat
disebuh pohon randu alas dan dipaksa oleh Batari Durga untuk segera meruwatnya agar dirinya segera
terlepas dari kutukan Batara Guru. Sadewa manjawab bahwa dirinya tidak dapat melakukan itu karena
tidak memiliki kekuatan atau ilmu meruwat.
Mendengar jawaban tersebut Batari Durga marah dan mengancam Sadewa apabila tidak
mengindahkan permintaannya maka ia akan dibunuh. Mendapati hal ini sang Dewa Narada kemudian
melaporkan kepada Batara Guru dan memintanya untuk segera mengambil tindakan agar Sadewa
dapat selamat dari kematian. Batar Guru pun kemudian turun dan menjelma kedalam raga Sadewa.
Dia berkata bahwa saat itu dia telah sanggup meruwat kutukan dari Batara Guru. Tak berlangsung
lama setelah dibacakan mantra oleh Sadewa, sang Batari Durga kemudian berubah kembali menjadi
sosok Dewi Uma yang cantik jelita. Atas keberhasilnnya dalam meruwat Batari Durga, maka Sadewa
diberikan sebuah nama baru yakni Bambang Sudamala dan diberikan pusaka kapadanya untuk
mengatasi berbagai masalah.
Berkaca dari cerita Sudamala yang terdapat dalam naskah Kidung Sudamala tersebut,
karakter Durga yang kejam dan ganas dalam memaksa Sadewa digambarkan (diwujudkan) dalam
sebuah bentuk wanda wayang yang sesuai dengan perwatakannya. Maka dari itu, dalam pertunjukan
wayang kulit dalam adegan ini khususnya digunakan Durga wayang kulit purwa wanda Gidrah.
Sebagimana yang telah dideskripsikan pada sub bagain kajian struktur luar (Surface
Structure) diatas bahwa Durga wanda gidrah memiliki ciri-ciri tentu, maka dari ciri-ciri fisik yang
disebutkan tersebut menggambarkan pengkarakterannya sesuai peran dan adegan yang sedang
dimainkan. Adapun Durga wanda Gidrah ini oleh Sutarno, dkk (1979:34) dideskripsikan sebagai
Durga yang digunakan dalam adegan ketiga ia sedang menghadap ke kayangan atau sedang bertindak
sebagai pencuri. Namun demikian, karakter ini juga menggambarkan kemarahan dan kelicikan.
Pun demikian dengan keberadaan wanda wayang kulit purwa tokoh Durga yang lainnya,
yakni Durga wanda belis, wanda gedrug, wanda murgan, wanda surak, dan wanda wewe. Masingmasing juga memiliki karakter yang berbeda. Wanda Murgan sendiri menurud Sajid (1958:76)
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dijelaskan bahwa murgan berasal dari kata mirunggan (bahasa Jawa) yang berarti tambahan.
Sehingga, wayang kulit Durga wanda murgan ini merupakan wayang tambahan atau disebut juga
wayang tidak baku atau dalam istilah pedalangan disebut sebagai wayang srambahan.
Sebagaimana telah diutarakan dimuka, bahwa sosok Durga meruapakan sosok yang
kontroversi maka sisi lain Durga dalam pandangan masyarakat Jawa adalah juga dianggap sebagai
suatu hal yang penting yang mampu menjaga keseimbangan kosmos. Setiawan (2015) mengutarakan
bahwa keraton Surakarta Hadiningrat sebagai salah satu representasi kebudayaan masyarakat Jawa
masih melakukan sebuah ritual persembahan kepada Dewi Durga dan anaknya Batari Kalayuwati di
hutan Krendowahono. Persembahan ini disebut sebagai Sesaji Mahesa Lawung yang dilakukan setiap
tahun sekali pada hari Senin atau Kamis di akhir bulan Bakda Mulud dalam penanggalan Jawa. Sesuai
namanya, Maseha Lawung yang berarti mahesa adalah kerbau dan lawung adalagh tumbak, maka
sesaji ini dapat diartikan sebagai ritual yang mengorbankan kerbau sebagai tumbalnya. Adapun
tujuannya adalah menjaga keseimbangan alam antara mikrokosmos dan makrokosmos yang dalam hal
ini adalah keraton Surakarta Hadiningrat dengan penguasa gaib di hutan Krendowahono.

D. SIMPULAN
Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diperoleh simpulan bahwa sosok Batari Durga dalam
pewayangan purwa di Jawa memiliki enam wanda yang lazim digunakan. Wanda-wanda tersebut
diantanya adalah wanda belis, wanda gedrug, wanda gidrah, wanda murgan, wanda surak, dan
wanda wewe. Selain itu, dalam masyarakat Jawa sosok Batari Durga juga dianggap sosok yang
kontroversi. Pada suatu sisi sosok ini merupakan sosok yang berkonotasi negatif namun di sisi lain
Durga juga merupakan sebuah hal yang penting dalam keseimbangan kosmos masyarakat Jawa.
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ABSTRAK
Novel sebagai hasil cipta kreasi manusia bisa menggambarkan kondisi sosial budaya. Novel Nun Pada
Sebuah Cermin (NPSC) merupakan novel berlatar budaya Jawa yang ditulis oleh Afifah Afra peraih
penghargaan Anugerah Prasidatama 2014 Kategori Tokoh Sastra Indonesia dari Balai Bahasa Provinsi Jawa
Tengah.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu memberikan
gambaran dan memaparkan hasil analisis tentang budaya masyarakat Jawa yang ada dalam novel. Data dalam
penelitian ini yaitu kutipan berupa kata, frasa, dan kalimat yang menyusun konstruksi cerita dan mengandung
nilai budaya Jawa yang terdapat dalam novel NPSC.
Budaya jawa dalam novel NPSC secara tersirat ada dalam seluruh stuktur cerita yang membangunnya.
Tembang Macapat yang dituliskan di tiap-tiap awal sekuel menjadi benang merah yang menarik. Melalui tokoh
Nun, Wiratna, Naya dan ibu Nun, budaya jawa yang luhur bisa terdeskripsikan dengan baik, diantaranya; nguringuri kebudayaan jawa, melihat bibit-bebet-bobot dalam memilih pasangan, sifat nrima ing pandum, sikap eling
lan waspada dalam berinteraksi dengan orang-orang di sekitar, agama ageming aji yaitu agama sebagai
tuntunan utama, meyakini sangkan paraning dumadi bahwa hidup ini akan kembali pada Sang Pencipta, dan
sasmita amrih lantip atau menguasai lahir dan batin.
Kata kunci: stuktur, novel, NPSC, budaya Jawa

A. PENDAHULUAN
Masyarakat Jawa dengan segala aktivitasnya tidak bisa lepas dari kebudayaan. Bagi masyarakat
Jawa, kebudayaan adalah nafas kehidupan. Hal ini dapat dilihat dari universalitas hidup masyarakat
Jawa itu sendiri yang menjunjung tinggi kebudayaannya dalam segala aspek kehidupan. Peran penting
ini yang menyebabkan kebudayaan Jawa diwariskan dari generasi ke generasi yang akan datang.
Kebudayaan masyarakat Jawa memiliki sifat khas, yaitu nrima. Nrima dalam tradisi Jawa
merupakan keterbukaan atau sifat mudah menerima segala sesuatu yang dianggap baik untuk
membaur dalam kehidupan. Dari sifat inilah terjadi pergesaran kebudayaan Jawa melalui proses
akulturasi. Uniknya, masyarakat Jawa selain mudah menyerap kebudayaan luar, juga masih
mempertahankan kebudayaan aslinya.
Kesusastraan merupakan suatu sistem produksi yang terintegrasi dengan perkembangan sistem
yang lain seperti sistem sosial, teknologi, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu
sistem yang terintegrasi, keberadaan karya sastra tidak dapat dilepaskan dari konteks kehadirannya.
Karya sastra, dalam hal ini novel, hadir sesuai dengan konteks zamannya.
Novel sebagai hasil cipta kreasi manusia bisa menggambarkan kondisi sosial budaya. Novel
dengan latar budaya Jawa telah banyak ditulis dan diteliti oleh pakar sastra, misalnya Pasar (1971)
1

Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Kajian Mutakhir Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah untuk Membangun
Kebhinekatunggalikaan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Hotel Sahid Jaya Surakarta pada 25-26 Agustus 2017
2
Staf pengajar di prodi Sastra Indonesia FIB UNS
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karya Kuntowijoyo, Pengakuan Pariyem (1981) karya Linus Suryadi A.G, Burung-Burung Manyar
(1981) karya Y.B. Mangunwijaya, Para Priyayi (1992) dan Jalan Menikung (1999) karya Umar
Kayam, dan Mantra Pejinak Ular (2000) karya Kuntowijoyo. Novel-novel tersebut termasuk karya
besar para penulis dengan latar budaya Jawa yang sangat terasa. Artikel yang mengulas budaya jawa
dalam karya penulis-penulis besar tersebut sudah banyak dilakukan.
Novel Nun Pada Sebuah Cermin (selanjutnya disingkat NPSC) merupakan novel berlatar
budaya Jawa yang ditulis oleh Afifah Afra seorang keturunan Jawa dan tinggal di Surakarta. Afifah
Afra merupakan penulis Indonesia yang aktif sejak 1999. Hingga saat ini, karyanya berjumlah lebih
dari 50 judul buku, baik berupa novel, kumpulan cerpen, fiksi, hingga karya no-fiksi. Beberapa
penghargaan di bidang literasi pun pernah dimenangkannya, antara lain Penulis Terpuji Anugerah
Pena 2013 dari Forum Lingkar Pena, Juara 2 Lomba Menulis Cerpen Remaja Rohto-Raya Kultura
2011, dan Anugerah Prasidatama 2014 Kategori Tokoh Sastra Indonesia dari Balai Bahasa Provinsi
Jawa Tengah.
Nun adalah gadis kecil yatim yang tinggal bersama ibu dan adiknya di rumah petak sempit di
pemukiman liar bantaran sungai Kalianyar depan terminal Tirtonadi Surakarta. Ketika lulus SMP
dengan nilai ujian cemerlang, Nun harus menerima kenyataan bahwa ibunya yang menjadi pemulung
tak sanggup membiayai sekolahnya, bahkan menuntut Nun untuk membantu membiayai hidup
mereka bersama kedua adiknya. Nun akhirnya mengais nafkah sebagai pemain ketoprak di sebuah
grup Ketoprak Chandra Poernama berusia 80 tahun yang sudah nyaris gulung tikar. Grup itu pernah
berjaya dan meraih masa keemasan, namun perubahan kultur masyarakat yang lebih menyukai
hiburan semacam sinetron, telah membuat ketoprak tak lagi menjadi tayangan yang dinantikan.
Walhasil, grup itu pun nyaris mati suri.
Meski hanya ditonton beberapa gelintir penonton, Nun selalu total berakting, meladeni lawan
mainnya, Wiratno Sri Kameswara yang 15 tahun lebih tua. Wiratno, lelaki yang matang dan dewasa,
bintang panggung yang dipuja-puja, namun ternyata juga memiliki kisah hidup yang getir, antara lain
ditinggal istrinya pergi menjadi TKW di tanah Arab. Wiratno yang sering membius penonton dalam
akting sebagai kesatria Jawa yang tampan, bijak perkasa, memang mampu menampilkan karisma
dalam keseharian. Tetapi, itu bukan berarti kemiskinan hilang darinya. Meski berbalut kepapaan, aura
ksatria Wiratno tak luruh. Dia tetap seorang pahlawan di alam nyata bagi Nun. Berkali-kali,
pertolongan pemuda itu telah membuat Nun terlepas dari kesulitan. Cinta sejati pun pernah terlantun
dari jiwa Nun kepada Wiratno. Sayang, lelaki itu merasa terlalu tua untuk memperdulikan remaja
yang baru beranjak mekar seperti Nun.
Tak disangka, di gedung ketoprak yang nyaris ambruk itu, Nun bertemu dengan Naya. Pemuda
intelek, putra seorang pengusaha terkaya di kotanya, fotografer dan jurnalis andal, yang jatuh cinta
padanya. Naya yang elegan, berhati lembut dan mencintai budaya, sangat berminat meliput grup
ketoprak yang sangat bersejarah itu. Sepulang dari studi di Australia, Naya mendapati Tribun
464

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Bengawan, koran milik ayahnya, sebagai salah satu perusahaan yang akan dijual karena terus menerus
merugi. Naya pun menerima tantangan ayahnya untuk membangkitkan koran itu dari ancaman
kebangkrutan dengan menjadikan liputan tentang kebudayaan Solo menjadi andalannya.
Naya pun akhirnya memasuki pusaran kehidupan Nun dan lingkungannya di pemukiman liar
bantaran Kalianyar dekat Terminal Tirtonadi, dengan berbagai dinamika kehidupan sosial masyarakat
miskin pinggiran. Mereka mengeja bersama narasi Ibunda Nun yang merasa bahwa hidupnya telah
sama sekali hancur, narasi seorang pelacur jalanan bernama Petty, narasi lelaki yang mengaku sebagai
"ustaz" Jagad Prabangsa yang membuka jasa menikahkan pasangan-pasangan secara siri, hingga
narasi Denmas Daruno, yang menjadikan grup ketoprak Chandra Poernama sebagai kendaraan
politiknya menjadi calon wakil walikota.
Rangkaian kisah Nun sebagai pemain ketoprak Surakarta dan pernak-pernik di sekitarnya yang
dibalut budaya Jawa menarik untuk dianalisis lebih dalam. Artikel ini akan mendeskripsikan
konstruksi cerita sekaligus memaparkan nilai budaya Jawa yang ada dalam novel tersebut.

B. KAJIAN TEORI DAN METODE
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode
deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran dan memaparkan hasil analisis tentang budaya
masyarakat Jawa yang ada dalam novel. Moleong (1991:11) menyatakan bahwa dalam metode
deskriptif data-data yang dikumpulkan berupa fakta-fakta, gambaran, dan bukan angka-angka,
sehingga laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian
laporan. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif
memiliki ciri-ciri bersifat deskriptif, cenderung menganalisis data secara induktif, dan menggunakan
teknik pemeriksaan keabsahan data, seperti: pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi, triangulasi,
dan kecukupan referensi (Moleong, 1991:175-183).
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konstruksi cerita novel NPSC dan memaparkan
nilai budaya masyarakat Jawa. Sumber data dalam penelitian ini adalah novel NPSC karya Afifah
Afra. Novel ini diterbitkan pada tahun 2015 oleh Penerbit Republika. Tebal novel NPSC karya Afifah
Afra berjumlah 370 halaman. Data dalam penelitian ini yaitu kutipan berupa kata, frasa, dan kalimat
yang menyusun konstruksi cerita dan mengandung nilai budaya Jawa yang terdapat dalam novel
NPSC karya Afifah Afra.
Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumenter. Studi dokumenter
dilakukan dengan cara menelaah karya sastra menjadi sumber data dalam penelitian. Hal ini
direalisasikan peneliti dengan cara menelaah novel NPSC karya Afifah Afra yang merupakan
dokumen penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliti sebagai
instrument kunci. Peneliti sebagai instrument kunci berkedudukan sebagai perencana, pelaksana,
penganalisis, dan penafsir data penelitian.
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Teknik analisis data dalam penelitian ini antara lain: 1) membaca kembali data yang telah
diklasifikasikan secara intensif; 2) mendeskripsikan struktur cerita dalam novel NPSC karya Afifah
Afra; 3) mendeskripsikan dan menginterpretasikan nilai budaya Jawa dalam novel NPSC karya Afifah
Afra; 4) menyimpulkan hasil penelitian sehingga diperoleh deskripsi struktur novel dan nilai budaya
Jawa dalam novel NPSC karya Afifah Afra.

C. PEMBAHASAN
Konstruksi cerita novel NPSC ini dibuat dalam 28 bab dan dalam beberapa bab penulisnya
mengawalinya dengan teks Macapat. Macapat adalah salah satu jenis tembang Jawa yang memiliki
aturan tertentu dalam kalimat (guru gatra), suku kata (guru wilangan), dan bunyi sajak akhir (guru
lagu). Macapat selain bisa dilagukan, isinya adalah puisi yang berisi tentang tuntunan hidup untuk
manusia. Puisi-puisi yang ditulis oleh Paku Buwono IV dalam serat Wulangreh, Mangkunegara IV
dalam serat Wedhatama, dan sebagainya yang banyak digunakan dalam novel NPSC ini, bisa
dilagukan dengan Macapat.
Tembang Macapat ada 11 jenis, yaitu Mijil (keluar—melambangkan lahirnya seseorang dari
perut sang ibu), Sinom (asma enom, atau masa muda), Maskumambang (mas (emas) yang
kumambang, yakni masa menjelang dewasa), Asmaradhana (asmara dan dana, masa-masa jatuh
cinta), Dhandhanggula (manisnya kehidupan), Kinanthi (bergandengan, bisa juga harapan),
Gambuh (keharmonisan), Pangkur (ngepangke pikir, masa-masa ketika pikiran mulai bercabangcabang/ruwet), Durma (mundur dari kesenangan duniawi), Pocung (dibungkus kain putih/kafan) dan
Megatruh (megat ruh, proses terpisahnya ruh dengan jiwa).
Urutan ke-11 lagu itu merupakan proses perjalanan manusia dari lahir hingga meninggal, tetapi
ada juga yang menyebutkan proses manusia dalam mencari Tuhannya. Sebagian besar versi
menyebutkan proses perjalanan manusia itu dimulai dari Mijil, ada pula yang dimulai dari
Maskumambang (masa ruh mulai ditiupkan ke janin manusia). Adapun akhirnya, ada versi yang
menyebutkan Pocung (saat dibungkus kafan), ada yang Pocung ditempatkan sebelum Megatruh,
namun menurut Dr. Damarjati Supajar, tiga fase terakhir adalah Pocung, Megatruh dan ditutup
dengan Kinanthi, yang artinya harapan akan mendapatkan balasan atas apa yang diperbuatnya di
dunia.
Dalam novel ini, 11 jenis tembang Macapat digunakan sebagai salah satu penanda alur cerita,
meski tidak bisa semua dimaknai secara denotatif. Ada yang hanya merupakan simbol dari kelitkelindan alur yang dibangun tokoh-tokoh novel ini. Adapun versi yang diambil adalah milik Dr.
Damarjati Supajar, karena kehidupan manusia memang tidak berakhir pada Megatruh atau Pocung.

Mijil
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Poma kaki padha dipun eling
Ing pitutur ingong
Sira uga satriya arane
Kudu anteng jatmika ing budi
Ruruh sarta wasis,
Samubarangipun
(Serat Wulangreh, Pakubuwana IV)

Saudara sekalian,
mari semua mengingat perkataan saya
Kalian semua adalah kesatria
Semestinya tenang dan berlaku mulia,
Santun serta cerdas, pada segala tingkah laku

Pada bagian awal novel digambarkan tentang sosok Nun, seorang gadis miskin yang terpaksa
bermain ketoprak dalam grup Chandra Poernama. Ibunya yang janda dan dua orang adiknya sangat
membutuhkan penghasilannya yang tidak seberapa.
(....)
Akan tetapi, boro-boro menyediakan bedak mahal, untuk sekadar kosmetika kelas dempul pun
dia terpaksa menyunat honor pemain yang tak seberapa. Ada sebenarnya kosmetika milik grup. Tetapi
melihat lipstik yang sudah dioleskan ke banyak bibir—tidak lelaki, tidak perempuan—gincu yang
sudah sedikit berjamur, dan eye shadow yang sudah bercampur-campur warnanya, Nun merasa terlalu
sayang untuk menyatukan benda-benda itu ke kulitnya.
(....)
Padahal honornya sekali manggung di pentas ketoprak itu tak seberapa, hanya cukup untuk
membeli sekilo beras, satu keranjang berisi dua atau tiga ekor ikan asin, serta seikat-dua ikat bayam
atau kangkung. (NPSC:8-9)

Budaya Jawa yang terlihat pada awal bab adalah penggambaran tentang pentas ketoprak, suara
rebab yang digesek dan lantunan tembang menjelang pentas pertunjukan. Sekuel tersebut
menunjukkan bahwa pentas budaya seperti ketoprak saat ini jarang diminati dan sepi pengunjung.
Namun di antara derasnya hiburan di mal-mal kota Surakarta, ketoprak tetap diupayakan hidup
sebagai simbol kesenian tradisional. Dalam novel ini, Nun dan Wiratna sebagai pemeran utama dalam
setiap pentas, berupaya realistis dengan hanya menerima honor ala kadarnya karena memang hiburan
tradisional macam ketoprak sudah sepi peminat.
Lakon-lakon yang ditampilkan ketoprak juga menjadi sarana nguri-uri budaya jawa. Saat ini,
banyak orang Surakarta yang tidak lagi mengetahui kisah-kisah seperti Damarwulan-Menakjinggo,
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Jaka Tingkir, Panembahan Senapati-Ki Angeng Mangir,dan lain-lain. Penulis NPSC seperti ingin
menyampaikan fakta sekaligus kritikan untuk masyarakat melalui novelnya tersebut.
Sinom
Amenangi jaman edan, ewuh aya ing pambudi
Milu edan nora tahan, yen tan milu anglakoni
Boya kaduman melik, kaliren wekasanipun
Ndilalah karsa Allah, begja-begjane kang lali
Luwih begja kang eling lawan waspada
(Serat Kalatidha, karya Ki Ranggawarsita)

Mendapati zaman edan, tidaklah mudah untuk dipahami
(Banyak yang) ikut edan (karena) tidak mampu bertahan,
(sebab) jika tidak ikut (gila), tidak mendapat (dan) akhirnya kelaparan.
Namun (atas) kehendak Allah, seberapa pun keberuntungan orang yang lupa (diri),
Masih beruntung orang yang sadar dan waspada.

Masa muda tokoh Nun adalah masa muda yang penuh kehati-hatian. Meskipun tinggal di
pinggiran sungai Kalianyar dan bekerja sebagai pemain ketoprak yang rawan godaan, Nun tetap
berusaha menjadi gadis yang baik. Karena kepiawaiannya menari dan memerankan tokoh utama, dia
mempunyai penggemar gelap. Salah satu penggemarnya adalah pemuda bernama Naya lulusan
Australia yang sedang menulis tentang profil grup ketoprak Chandra Poernama untuk korannya.
Meskipun akhirnya Naya masuk ke dalam pusaran kehidupan Nun, tapi Nun tetap tidak bisa
menerimanya karena perbedaan status sosial.
Dalam kehidupan masyarakat Jawa kita mengenal istilah bibit, bobot, dan bebet ketika memilih
jodoh. Sepertinya pandangan tentang ini menjadi pertimbangan penulis novel NPSC sehingga tokoh
Nun tidak dipersatukan dengan Naya. Budaya Jawa tentang bibit, bobot, bebet ini yang sebenarnya
sudah banyak ditinggalkan masyarakat, tetap menjadi sesuatu yang penting dilestarikan. Hal ini bukan
masalah strata sosial saja, tapi lebih menekankan bahwa pasangan hidup itu memang sebaiknya
adalah orang yang sekufu atau sederajat dalam hal keturunan, kekayaan dan agama, agar tidak
menjadi masalah pada kehidupan pernikahan selanjutnya.
(....)
Mungkin benar, Naya jatuh cinta kepadanya. Tetapi, Nun tidak yakin bahwa Naya akan mampu
memperjuangkan perasaan cinta itu sampai pada... pernikahan misalnya (NPSC: 245)
(....)
“Sekarang, kamu calon istriku. Nun, rumah kecil di tepi Kalianyar sudah kurenovasi sedikitsedikit. Setelah kita resmi menikah, kau akan tinggal di sana. Kita akan melihat matahari pagi
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memantul indah di hamparan kali. Tapi kau tak perlu takut digusur karena rumahku itu sah milikku
sendiri.” (NPSC: 366)

Nun akhirnya menikah dengan Wiratna, teman mainnya di ketoprak sekaligus tetangga
kampungnya yang selama ini sangat perhatian padanya. Penulis realistis mempertimbangkan bibit,
bobot, dan bebet tokoh dalam ceritanya.

Maskumambang
Nadyan silih bapa biyung kaki nini,
Sedulur myang sanak,
Kalamun muruk tan becik
Nora pantes yen den nuta
(serat Wulangreh, Pakubuwana IV)

Walaupun orang tua yang menjadi jalan dirimu terlahir,
Ataupun saudara sedarah sekalipun,
Tatkala mengajarkan hal yang tak semestinya
Tidak sepantasnyalah untuk kau teladani

Sekuel yang lain dalam cerita adalah Denmas Daruno pemilik gedung dan grup ketoprak
Chandra Poernama yang main politik dengan menjadikan grup ketoprak sebagai kendaraan politiknya.
Sejak dimuat dalam koran milik Naya, grup Chandra Poernama memang lebih banyak dikenal
masyarakat dan diminati. Ini dibuktikan dengan banyaknya penonton bahkan beberapa tokoh
masyarakat, dosen kajian budaya di sebuah universitas, bahkan doktor lulusan Eropa yang minat
dengan budaya jawa. Kebangkitan grup ketoprak tersebut dimanfaatkan oleh Daruno untuk meraih
simpati masyarakat, bahwa dirinyalah orang yang peduli terhadap kebudayaan jawa di Surakarta. Dia
mengatakan rela rugi ratusan juta untuk menghidupi grup ketoprak tersebut.
Budaya jawa eling lan waspada muncul dalam sekuel ketika Wiratna dan Nun tidak mau
terlibat dengan keinginan Daruno tersebut.
(....)
“Jadi begini, saya memang bekerja di Chandra Poernama, tetapi Chandra Poernama bukanlah
organisasi politik. Dan sebagai budayawan, saya memilih untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
Jadi saya memilih netral di pilkada kali ini.”
(...)
Jadi kalian tidak bisa bergabung ya? Sayang sekali. Jika kalian mau bergabung dan kami
terpilih sebagai wali kota dan wakil, saya janji akan mengucurkan balas budi. Hidup kalian akan
terjamin. Tidak akan miskin lagi. Setidaknya...” (NPSC: 322)
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Cara yang ditempuh oleh Daruno yang keliru membuat Nun dan Wiratno tidak mendukung.
Meskipun selama ini Daruno adalah pimpinan grup yang membayar mereka usai pentas, tidak
membuat Nun dan Wiratno taat padanya. Inilah yang disebut eling lan waspada dalam filosofi jawa,
ingat dan selalu hati-hati. Bahwa orang lain yang meskipun itu kelihatannya baik, tapi jika melakukan
sesuatu yang tidak baik di kemudian hari, itu tidak pantas untuk ditaati.

Asmaradhana
Gegaraning wong akrami
Dudu bandha dudu rupa
Amung ati pawitane
Luput pisan kena pisan
Lamun gampang luwih gampang
Lamun angel, angel kalangkung
Tan kena tinumbas arta

Modal orang membangun rumah tangga
Bukan harta bukan rupa
Hanya hati bekalnya
Gagal sekali, berhasil sekali juga
Jika mudah maka terasa sangat mudah
Jika sukar maka terasa sangat sukar
Tidak bisa dibeli dengan uang

Masalah asmara bagi dua insan memang unik, apalagi yang serius membangun rumah tangga.
Bukan karena harta maupun rupa ketika Nun akhirnya lebih memilih menjauhi Naya yang jelas-jelas
mencintainya. Seperti dalam tembang Asmaradhana, bahwa urusan cinta itu hanya hati bekalnya. Jika
jodoh, maka akan terasa mudah. Begitu juga sebaliknya jika bukan jodohnya.
(....)
“Dia... Mas Naya. Dia melamarku. Aku tak yakin dia serius. Kau tahu siapa aku bukan? Ya,
siapa aku? Aku hanya gadis yatim piatu, yang masih sekolah di kejar paket C. Sedangkan dia, master.
Anak orang kaya. Memiliki pekerjaan mentereng. Kata Mas Wir, aku harus tahu diri. Orang menikah
harus satu derajat.” (NPSC: 327)

Dhandhanggula
Sasmitaning ngaurip puniki, yekti ewuh yen nora weruha
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Tan jumeneng ing uripe, pangrasane wis utami
Tur durung wruh ing rasa, rasa kang satuhu.
Rasaning rasa punika
Upayanen darapon sampurnaning dhiri, ing kauripanira
(serat Wulangreh, Pakubuwana IV)

Perlambang hidup itu sangat sulit untuk dimengerti
(banyak orang) tidak paham dengan kehidupannya
Banyak yang mengaku telah memahami,
Padahal belum meresapi dengan rasa sejati.
Karena itu, berusahalah untuk mendapatkan rasa yang sejati,
Sehingga hidup (kita) menjadi sempurna

Sekuel yang lain mengisahkan ibu Nun—bernama Kustanti—yang kembali didatangi mantan
suaminya. Dulu mereka menikah siri dan dikaruniai tiga orang anak; Nun, Bagas dan Bagus. Namun
karena tidak memberi nafkah pada diri dan anak-anaknya, Kustanti memutuskan bercerai. Tapi
suaminya yang bernama Sujiwo tidak tidak menerima perceraian itu dan masih merongrong hidup
Kustanti.
(....)
“Ibu sudah tak butuh lagi apa itu cinta. Sudah tua. Sekarang yang penting, ibu bisa memberi
makan kalian bertiga. Itu sudah cukup.”
(....)
“Kau lihat, ibumu yang sudah keriput dan jelek ini selama ini baik-baik saja. Dan barusan,
seorang lelaki mau memperkosa ibumu.” (NPSC: 128-129)

Menjalani hidup dalam keterbatasan dan menerimanya adalah karakter wanita jawa. Nrima ing
pandum. Namun adakalanya, penerimaan itu menjadi senjata perempuan Jawa. Pada titik tertentu,
penerimaan itu akan berubah menjadi pemberontakan yang kuat. Kustanti sebagai perempuan Jawa,
yang sudah diambang batas sabarnya pada mantan suaminya yang terus datang mengganggu, akhirnya
meninggal di tangan Sujiwo mantan suaminya itu. Perlawanannya mencapai titik puncak hingga
nyawanya melayang.
(....)
“Akhirnya, aku terpaksa menghabisi nyawanya. Nun, aku tidak sengaja. Kau dengar ituuuu?”
suara lelaki itu bergetar. “Aku tak sengaja membunuhnya. Dia yang bajingan, hendak menyerangku.
Kau tahu, pisau itu bukan milikku, tapi miliknya. Ibumu kemana-mana menyembunyikan pisau belati
di tas jeleknya itu.” (NPSC: 273)
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Durma
Bener luput ala becik lawan beja,
Cilaka mapan saking ing badan priyangga,
Dudu saking wong liya
Mulane den ngati-ati,
Sakeh dirgama, singgahana den eling
(serat Wulangreh, Pakubuwana IV)

Benar salah, baik buruk, serta untung rugi,
Berasal dari dirimu sendiri,
Bukan dari orang lain
Oleh karena itu hati-hatilah
Terhadap segala ancaman,
Hindari dan (selalulah) mengingat

Tokoh Nun yang hanya lulus SMP dan bergaul dengan banyak orang, membuatnya semangat
untuk belajar lagi. Ia berjuang keras untuk sekolah lagi melalui kejar paket C dan lulus. Ini
menunjukkan karakter wanita Jawa yang tidak mudah menyerah dengan keadaan, selalu berjuang.
Dalam fase kedewasaannya, seseorang memang harusnya sudah bisa memilah mana yang baik dan
yang buruk, yang menguntungkan dan merugikan. Pemilihan itu berdasar pada hatinya. Nun pun
melakukan itu dengan terus belajar dan mengasah dirinya sehingga menjadi gadis yang pintar dan
tetap rendah hati.

Pangkur
Mingkar mingkuring angkara, akarana karenan mardi siwi
Sinawang resmining kidung, sinuba sinukarta
Mrih kretarta pakartining ngelmu luhung.
Kang tumrap neng tanah Jawa,
Agama ageming aji
(serat Wedatama, Mangkunegara IV)

Menjauhkan diri dari nafsu angkara, karena ingin mendidik putra
Gunakanlah untaian syair dan lagu, yang dihias penuh kreasi
Agar (bisa) menjiwai ilmu luhur yang dituju.
Di tanah Jawa ini, agama adalah tuntunan utama
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Tak hanya sekolah kejar paket C, Nun pun belajar agama di yayasan Cahaya Bangsa. Nun
semakin menjauhkan diri dari nafsu, memahami hakikat hidup, dan lebih mendekatkan diri pada
Allah. Ini juga sebagai karakter wanita Jawa yang selalu memegang agama ageming aji. Bahwa
agama adalah tuntunan yang utama.
(....)
Satu yang paling membuat Nun sangat berkesan adalah perhatian orang nomor satu di Yayasan
Cahaya Bangsa, yakni Pak Raharja yang juga mengampu bidang studi pendidikan agama. Salah satu
kekhasan sistem pengajaran yayasan tersebut, baik di pendidikan formal maupun nonformal, adalah
penekanan aspek pembentukan karakter lewat pendidikan agama yang porsinya hampir tiga kali lipat
dari yang diwajibkan. Karena itu, meskipun siswa-siswi di sekolah tersebut 90% adalah orang-orang
miskin, kualitas lulusan dari sana adalah orang-orang yang dikenal jujur, mau bekerja keras, dan rajin
beribadah. (NPSC: 241-242)

Gambuh
Rasaning tyas kayungyun, angayomi lukitaning kalbu,
gambir wana kalawan hening ing ati,
kabekta kudu pitutur, sumingkiring reh tyas mirong
(serat Sabdatama, Ranggawarsito)

Hati kuat berhasrat, (untuk) melindungi kata-kata dalam kalbu,
dengan keheningan sanubari,
keharusan menyampaikan nasihat,
(untuk) melenyapkan kotoran dalam hati

Prinsip hidup Nun sebagai wanita Jawa lainnya adalah hasratnya menjaga kebenaran nurani.
Nun selalu berusaha untuk menghindari prasangka (membersihkan kotoran hati) dan berbuat kebaikan
pada orang lain. Ia selalu memberi nasihat kepada kedua adiknya. Dalam bergaul dengan Naya dan
Wiratno, Nun juga selalu bersikap baik tidak berprasangka. Ini menandakan ciri kedewasaan Nun.

Pocung
Tutur bener puniku, sayektine apantes tiniru
nadyan metu saking wong sudra papeki
lamun becik nggone muruk, iku pantes sira anggo
(serat Wulangreh, Pakubuwana IV)

Ajaran yang benar itu patut kau ikuti,
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Meskipun berasal dari orang yang rendah derajatnya,
namun jika baik dalam mengajarkan,
maka ia pantas kau terima

Nun belajar dari peristiwa kehidupan yang menimpanya. Saat Sujiwo ayah tirinya datang
kepadanya dan mengancam membunuhnya, Nun berhasil melawan balik bersama dua adiknya. Dia
nyaris saja membalas dendam dengan menusukkan pisau yang ada di tangannya. Namun, Wiratno
berhasil mencegahnya dan melarangnya main hakim sendiri.
(....)
“Api dendam bisa membakar semua yang kita miliki. Dan jika semua telah dibakar dan menjadi
abu, kita hanya bisa menyesali segalanya, Tetapi, sesal di akhir selalu datang terlambat. Nun, sebentar
lagi polisi akan datang. Serahkan saja Jiwo kepada mereka dan belajarlah merajut kesabaran,” ujar
Mas Wir, tegas. (NPSC: 275)

Megatruh
Sigra milir, kang gethek sinangga bajul
Kawan dasa kang njageni.
Ing ngarsa miwah ing pungkur.
Tanapi ing kanan kering.
Kang gethek lampahnya alon
(Babad Tanah Jawi, Yasadipura)

Segera mengalir, sang rakit disangga oleh buaya-buaya
Empat puluh buaya menjaganya
Di depan serta di belakang
Juga di kanan dan di kiri
Sang rakit melaju tenang

Kematian sang ibu membuat Nun semakin banyak belajar tentang kehidupan. Sangkan
paraning dumadi. Bahwa hidup ini akan kembali pada Sang Pencipta. Nun semakin memahami,
banyak bekal yang harus disiapkannya untuk di akhirat kelak. Bekal yang utama adalah manfaat untuk
orang lain di sekitarnya. Sehingga saat Daruno, pemilik grup ketoprak Chandra Poernama kalah
pilkada dan akan menjual gedung serta membubarkan grup tersebut, Nun tidak putus asa. Bersama
Wiratno, Nun ditawari Anke dan ayahnya, Profesor Van Schendel, untuk ‘ngamen’ pentas ketoprak di
30 negara di Eropa. Uang hasilnya akan digunakan untuk membeli gedung yang akan dijual oleh
Daruno.
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(....)
“Tidak, grup itu tidak bubar!” ujar Mas Wir tiba-tiba. “Grup ketoprak Chandra Poernama akan
tetap ada. Tak akan bubar, ada atau tidak ada gedung.”
Nun menatap Mas Wir, terperangah.
(....)
“Bagaimana kalau kita beli gedung itu?” Bola mata biru Anke berputar-putar.
“Dari mana uangnya?” dokter Yudha garuk-garuk kepala.
“Crowd funding?” Anita menngernyitkan kening.
“Bukan. Tetapi saya akan mengajak Nun dan Mas Wir ngamen.”
“Ngamen? Untuk mendapatkan tiga puluh miliar?”
“Yeaaah, bahkan mungkin bisa lebih.”
“Ngamenn kemana itu, Anke?” Mas Anto tertawa geli.
“Ngamen dari kota ke kota. Di Eropa. Main ketoprak. Mengumpulkan uang dari main ketoprak
di 30 kota di Eropa.”
Semua terdiam. (NPSC: 334)

Kinanthi
Padha gulangen ing kalbu, ing sasmita amrih lantip.
Aja pijer mangan nendra, kaprawiran den kaesthi.
Pesunen sariranira, cegahen dhahar lan guling
(serat Wulangreh, Pakubuwana IV)

Asah dan latihlah kalbumu, agar kau menguasai ilmu lahir batin.
Sehingga kau menjadi pintar, jangan hanya (mengurusi) makan dan tidur.
Asahlah keperwiraanmu, bersungguh-sungguhlah dengan dirimu
(dengan) mengurangi makan dan tidur.

Pada akhirnya, hidup di dunia ini bukan hanya untuk makan dan tidur. Namun juga harus
memikirkan kehidupan akhirat, menjadi orang yang bermanfaat. Tokoh Nun menjadi cermin
bagaimana manusia itu bisa berproses, mengasah kepekaan kalbu dan menguasai ilmu lahir batin.
Itulah yang dimaksud dengan ing sasmita amrih lantip.

D. SIMPULAN
Budaya jawa dalam novel NPSC secara tersirat ada dalam seluruh konstruk cerita yang
membangunnya. Tembang Macapat yang dituliskan di tiap-tiap awal sekuel menjadi benang merah
yang menarik. Melalui tokoh Nun, Wiratna, Naya dan ibu Nun, budaya jawa yang luhur bisa
475

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN MUTAKHIR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN KEBHINEKATUNGGALIKAAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

terdeskripsikan dengan baik, diantaranya; nguri-nguri kebudayaan jawa, melihat bibit-bebet-bobot
dalam memilih pasangan, sifat nrima ing pandum, sikap eling lan waspada dalam berinteraksi dengan
orang-orang di sekitar, agama ageming aji yaitu agama sebagai tuntunan utama, meyakini sangkan
paraning dumadi bahwa hidup ini akan kembali pada Sang Pencipta, dan sasmita amrih lantip atau
menguasai ilmu lahir dan batin.
Artikel ini merupakan bagian dari hasil penelitian Hibah Peneliti Utama sebagai Rujukan Hibah
MRG-UNS dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret
Surakarta, 2017. Kepada LPPM penulis ucapkan terima kasih karena telah memberikan dana untuk
penelitian dengan topik “Budaya Jawa dalam Novel Indonesia Periode 1990-2000”
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ABSTRAK
Studi ini menganalisis sistem semantik klasifikasi penamaan padi lokal pada penutur bahasa Sasak di
Lombok. Kompas analisis studi ini menggunakan teori etnosemantik khas etnobiologi yang dikembangkan
Berlin dkk. (1973), Bulmer (1974), dan Ellen (1993). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara
dan observasi. Kemudian data yang telah terkumpul direduksi, diorganisasi, dan ditafsirkan. Hasil studi ini
menunjukkan bahwa sistem klasifikasi kebahasaan untuk jenis-jenis padi lokal memiliki sistem yang teratur
sebagaimana tercermin dari bentuk tata nama (nomenclature) yang menandai tingkatan taksa kategori spesifik.
Ini menunjukkan bahwa jenis-jenis tumbuhan yang dijadikan sumber makanan pokok (subsisten) akan
dikonsepsi oleh masyarakat pendukungnya secara sistematis.
Kata kunci: padi lokal, klasifikasi kebahasaan, etnosemantik.

ABSTRACT
This study analyzed the semantic system of local rice naming classification in speakers of Sasak
language in Lombok. The analysis compass of this study used the ethnosemantics typical ethnobiology theory
developed by Berlin et al. (1973), Bulmer (1974), and Ellen (1993). The data collection was obtained by
interview and observation technicque. Then, the data collected was reduced, organized, and interpreted. The
result of this study indicates that the linguistic classification system for local rice types has an orderly system as
reflected by the nomenclature which marks the specific taxa. This proves that the types of plants used as staple
food sources (subsistence) will be systematically conceived by the community supporters.
Keywords: local rice, lingustic classification, etnosemantics.

A. PENDAHULUAN
Tumbuh-tumbuhan yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan masyarakat manapun
adalah lazimnya dibudidayakan (Berlin dkk., 1973; Berlin, 1976). Tanaman padi (Oryza sativa L.)
merupakan jenis tumbuh-tumbuhan yang dibudidayakan dan sekaligus sebagai bahan makanan pokok
kebanyakan suku bangsa di dunia, termasuk suku bangsa Sasak yang mendiami pulau Lombok. Bagi
1

Makalah ini merupakan bagian dari disertasi penulis yang sedang dikerjakan di bawah bimbingan Dr.
Suhandano, M.A. (promotor) dan Prof. Dr. Marsono, S.U. (ko-promotor). Kepada kedua tim promotor penulis
tersebut disampaikan terima kasih atas semua bimbingannya.
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masyarakat Sasak, padi (pare dalam istilah bahasa Sasak variasi dialektal Jerowaru) jelas merupakan
tanaman yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai bahan makanan
pokok. Implikasinya adalah pada kompleksitas kebahasaannya. Ini dikarenanan oleh kemunculan
leksem dan/atau leksikon tertentu yang diformulasi dalam bahasa tersebut untuk menandai dan
menunjukkan kebutuhan penutur yang membudidayakan dan mengonsumsi jenis tumbuhan tersebut.
Kompleksitas bahasa tentang padi ini—salah satunya—dapat dilacak melalui satuan-satuan
kebahasaan yang digunakan untuk melabeli atau menandai jenis/varietas padi, khususnya jenis padi
lokal.
Sebagai gambaran, leksikon jenis padi yang merujuk ke varietas padi bulu (pare bulu) di
kalangan penutur bahasa Sasak (masyarakat Sasak petani padi) sangat banyak. Misalnya, pare beaq
baloq, pare beaq kêsambiq, pare nyêrunjung payu, pare puteq pujut, pare kumah, pare boreq, pare
têlu bulan, dan sebagainya. Begitu pula leksikon untuk jenis ketan bulu (rêkêt bulu). Ada rêkêt
kosong, rêkêt birêng bulu, rêkêt pênyalin, rêkêt lomaq, rêkêt kêliang, dan lain-lain. Pertanyaannya
kemudian, bagaimana penutur bahasa Sasak-Lombok menandai jenis-jenis padi lokal tersebut dengan
klasifikasi/kategorisasi berbasis bahasa? Ini penting untuk diketahui, karena di samping klasifikasi
biologi modern (yang berbasis pada morfologi atau struktur fisik tumbuhan), jauh sebelum itu nenek
moyang kita telah membuat klasifikasi kebahasaan sebagai salah satu bentuk sistem pengetahuan
mereka.
Dengan demikian, tulisan ini mencoba menganalisis satuan-satuan lingual yang dipakai untuk
menandai klasifikasi jenis-jenis padi lokal penutur bahasa Sasak di Lombok. Untuk tujuan tersebut
digunakan teori etnosemantik Berlin dkk. (1973), Bulmer (1974), dan Ellen (1993) yang khas untuk
ranah etnobiologi atau lebih spesifiknya etnobotani. Penerapan teori ini tidak sepenuhnya diikuti
dengan ketat, tergantung pada realitas empirik data yang dikumpulkan. Sesuai kaidah data kualitatif,
setelah dikumpulkan adalah direduksi, diorganisasi, dan ditafsirkan. Berdasarkan itu semua, tujuan
dari makalah ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pengalaman dan pengetahuan penutur bahasa
Sasak-Lombok tentang jenis-jenis padi lokal dikategorisasi dengan istilah-istilah atau konsep-konsep
tertentu pada berbagai tingkatan abstraksi mereka.

B. KAJIAN TEORI DAN METODE
1. Landasan Teori
Kajian bahasa yang berkaitan dengan aspek-aspek budaya masyarakat penuturnya–sesuai hasil
pembacaan penulis–disebut dengan beberapa istilah, yakni antropologi linguistik (linguistic
anthropology), linguistik antropologis (anthropological linguistics), etnosemantik (ethnosemantics),
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dan etnolinguistik (ethnolinguistics) (Ahimsa-Putra, 1997; Foley, 1997; Duranti, 1997; 2003; Ahearn,
2012).
Beragam istilah para ahli tentang kajian bahasa yang berkaitan dengan aspek-aspek budaya
tersebut dapat disimpulkan beberapa kerangka konseptual. Pertama, fakta bahasa yang ada dalam
suatu komunitas tutur dapat dianalisis dan diinterpretasikan dengan tujuan memperoleh pemahaman
budaya pengguna bahasa tersebut. Kedua, keadaan mental (cara pandang) penutur suatu bahasa
terhadap suatu entitas dapat ditemukan melalui fakta atau fenomena bahasa yang digunakannya.
Ketiga, kategori-kategori linguistik dalam bidang tertentu dapat digunakan untuk mengungkap
makna-makna yang hidup dalam masyarakat penutur bahasa tersebut. Dengan kata lain, kepercayaan
dan nilai-nilai budaya sering kali bersifat khas dan lokal, sehingga terungkap secara khas pada bahasa
asli penuturnya (cf. Saville-Troike, 2003; Mahyuni, 2007; Kadarisman, 2010).
Selanjutnya, salah satu komponen bahasa yang sangat penting adalah leksikon. Leksikon
dengan satuannya leksem, memiliki peranan yang sangat penting dan sentral di dalam bahasa karena
leksikon adalah wadah sekaligus kanal penyimpanan dan pengeluaran konsep-konsep, ide-ide,
pengertian-pengertian yang ada dalam satu sistem budaya (Chaer, 2007: v). Dengan demikian, bahasa
dengan berbagai kelas-kelas linguistik yang dimilikinya merupakan media yang sangat efektif untuk
memahami kebudayaan masyarakat penuturnya, dalam hal ini adalah khazanah pengetahuannya
(Ahimsa-Putra, 1997).
Sementara itu, terkait dengan bentuk/struktur yang digunakan dalam melabeli dan suatu
kategori, Berlin dkk. (1973) membuat klasifikasi bentuk linguistik yang digunakan untuk melabeli
kategori etnobiologi tersebut menjadi dua tipe, yakni leksem primer (primary lexemes) dan leksem
sekunder (secondary lexemes). Tipe leksem primer merupakan bentuk leksem yang berwujud kata
tunggal yang merupakan satu kesatuan semantis. Tipe leksem primer ini ada yang tidak bisa
dijelaskan secara linguistik dan ada juga yang dapat dijelaskan/dianalisis. Leksem yang tidak dapat
dijelaskan secara linguistik ini biasanya ada pada level taksa kategori generik, seperti ditegaskan
Berlin dkk. (1973) dan Berlin (1976) bahwa nama-nama pada taksa generik biasanya ditandai dengan
bentuk monomial dan secara linguistik tidak dapat dianalisis. Jadi, dapat dikatakan bahwa leksem tipe
ini hanya ada untuk menandai status semantis pada tingkatan generik.
Selanjutnya, bagian leksem primer yang dapat dianalisis ini ada yang produktif dan nonproduktif. Leksem primer produktif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan leksem
primer yang salah satu unsurnya menunjukkan kategori superordinat; sedangkan leksem primer nonproduktif merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan leksem primer yang unsurnya
tidak menunjukkan kategori superordinat (Berlin dkk. 1973; Suhandano, 2004). Kemudian, tipe
leksem sekunder adalah leksem primer yang diatributi dengan kata tertentu, sehingga tipe leksem
yang kedua ini selalu berwujud kata polimorfemis (polinomial).

479

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN MUTAKHIR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN KEBHINEKATUNGGALIKAAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Persoalan polinomial dalam konteks pelabelan dan pendeskripsian suatu kategori berkaitan erat
dengan binomial dan trinomial. Ini penting untuk membedakan polinomial (kata polimorfemis) yang
secara tata nama mengkodekan hubungan taksonomi dari segi yang hanya terdiri dari dua segmen
morfosintaktis atau lebih. Dengan kata lain, perlu dicermati mana leksem primer yang produktif dan
mana leksem sekunder, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih. Dalam hal ini, Suhandano (2004: 55)
menjelaskan bahwa leksem sekunder selalu muncul dalam bentuk yang berlawanan/berkontras dengan
leksem sekunder lainnya yang memiliki unsur yang sama dalam menunjukkan kategori
superordinatnya.
Selain itu, hal yang penting diketengahkan dalam konteks kategorisasi/klasifikasi (seperti pada
ranah etnobiologi/etnobotani) adalah persoalan struktur semantis yang dalam hal ini berkaitan dengan
sinonim. Menurut Kridaksana (2001: 198), sinonim adalah bentuk bahasa yang maknanya mirip atau
sama dengan bentuk lain. Dalam konteks kajian ini, sinonim diartikan sebagai sebuah istilah yang
dapat digunakan secara bergantian dengan istilah lainnya untuk merujuk secara persis kategori yang
sama, meskipun keadaan suatu sinonim tertentu digunakan mungkin cukup spesifik. Pemakaian
sinonim dalam melabeli atau mendeskripsikan suatu kategori bisa jadi lebih disebabkan oleh konteks
linguistis atau pragmatis. Bisa pula timbul dari difusi leksikal (suatu bahasa) sebagai sebuah istilah
alternatif, bahkan juga mungkin timbul karena variasi bebas dalam penggunaan istilah (Ellen, 1993:
47-48). Dengan demikian, adanya sinonim dalam pelabelan suatu kategori mungkin menjadi salah
satu mekanisme perubahan leksikal.
2.

Metode Penelitian

Penggunaan perspektif etnosemantik sebagai kerangka acuan dalam studi ini secara otomatis
berimplikasi pula pada penggunaan metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
merupakan paduan metode linguistik dan antropologi. Metode linguistik yang digunakan dapat
dibedakan atas tiga tahapan strategis yaitu penyediaan data, analisis data, dan penyajian hasil analisis
data (Sudaryanto, 1993). Dalam rangka penyediaan data penelitian ini diawali dengan teknik
partisipasi observasi yang didahului dengan penetapan dan wawancara informan (terutama informan
kunci) sambil membuat catatan etnografis, mengajukan pertanyaan-pertanyaan deskriptif, struktural,
dan kontras (Spradley, 2007).
Metode linguistik-antropologi yang memanfaatkan pendekatan etnosemantik ini digunakan
untuk mengungkap prinsip-prinsip pengklasifikasian menurut kognisi khas dan pengetahuan kolektif
masyarakat etnis Sasak, khususnya terkait jenis-jenis padi lokal.
Sementara terkait dengan lokasi pengambilan data, studi ini dilakukan di wilayah administrasi
yang secara bahasa, kultural, dan pola perilaku hidup masyarakatnya hampir sama. Begitu juga
dengan dialek (bahasa Sasak) yang digunakan para penutur dari setiap lokasi penelitian itu adalah
sama, yakni dialek Pejanggik dengan variasi vokal a-e. Wilayah yang dijadikan lokasi penelitian,
480

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

yakni desa Batu Nampar, kecamatan Jerowaru, kabupaten Lombok Timur. Lokus ini dianggap
representatif sebagai titik utama pengamatan penutur bahasa Sasak (masyarakat Sasak petani padi)
pada wilayah tersebut masih banyak menanam jenis padi lokal dengan pola tradisional.
Secara teknis (dalam analisis data) akan memanfaatkan alur analisis komponensial
(componential analysis). Cara analisis ini berusaha menganalisis komponen-komponen makna yang
dimiliki oleh sebuah kata/istilah, lalu membandingkannya dengan komponen-komponen makna yang
dimiliki oleh kata yang lain (Lyons, 1978: 317; 1996: 107-108; Goddard, 1998: 43). Dengan kata lain,
setiap leksem yang dipakai melabeli jenis padi lokal akan dikontraskan dengan berpedoman pada
kerangka teoretis di atas.

C. PEMBAHASAN
Secara semantik, leksem padi atau pare dalam bahasa setempat (yang digunakan dalam tulisan ini)
memuat makna ekstensi, yakni makna yang mencakup semua konsep atau ciri-ciri objek yang ada
padanya (cf. Harimurti, 2001: 132). Dengan kata lain, ketika digunakan kata padi/pare maka semua
makna atau kemungkinan makna yang muncul dalam kata itu tercakup.
1. Leksem Kesatuan Sederhana (Simple Unitary Lexemes)
Berlin dkk. (1973) menyebutkan bahwa terdapat leksem primer yang tak dapat dianalisis. Atau
dalam istilah Bulmer (1974) disebut uninomials. Adalah istilah-istilah yang secara semantis tidak
dapat diterangkan lebih lanjut. Para informan (penutur bahasa Sasak) menyatakan bahwa seperti itulah
disebut atau dinamakan oleh orang terdahulu (wah maraq mênu ntan têparan; ye unin paran isiq
dêngan toaq). Leksem primer yang tak dapat dianalisis ini sering menunjukkan status semantiknya
sebagai bentuk generik-jamak melalui penambahan klitika /ne/, /ke/, /te/ /m/, atau /de/. Ini misalnya
ditemukan pada leksem paren/ke/ ‘padiku’, pare/m/ ‘padimu’, pare/ne/ ‘padinya’, bineq/de/ ‘bibit
padimu’, dan bineq/te/ ‘bibit padi kita’.

2. Leksem Kesatuan Kompleks (Complex Unitary Lexemes)
Istilah “leksem kesatuan kompleks” ini oleh Berlin dkk. (1973) disebut leksem primer yang dapat
dianalisis (analysable primary lexemes). Tipe leksem primer seperti ini dibagi menjadi dua tipe lagi,
yakni yang produktif dan non-produktif. Dalam konteks data studi ini, ditemukan bentuk-bentuk
leksem seperti ini. Leksem kesatuan kompleks-nonproduktif seperti pare jamaq, pare rêkêt, pare
bulu, dan pare buntung. Adalah istilah-istilah yang dipakai untuk mendeskripsikan berbagai jenis padi
lokal. Leksikon pare berarti ‘padi’, sedangkan jamaq ‘biasa/lazim’, rêkêt ‘ketan’, bulu ‘bulu’, dan
buntung ‘nirbulu’. Secara khusus, istilah pare jamaq digunakan untuk menggambarkan kelompok
berbagai jenis/varietas padi lokal Sasak-Lombok yang biasa dan lazim dijadikan bahan makanan.
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Dengan kata lain, istilah pare jamaq ini adalah istilah khusus untuk membedakan antara kelompok
pare yang lazim dinanak menjadi nasi (sebagai makanan pokok) dan pare yang hanya dimakan
(setelah diolah) secara temporal saja. Istilah pare jamaq berkontras dengan pare rêkêt (atau lazim
disebut rêkêt saja).
Sementara istilah pare rêkêt ‘padi ketan’ dipakai untuk mendeskripsikan kelompok jenis ketan
(khususnya ketan lokal) yang dijadikan bahan makanan sekunder terutama saat diolah jadi bahanbahan jajanan tradisional atau piranti ritual dan obat-obatan tradisional. Kemudian, istilah pare bulu
digunakan untuk mendeskripsikan kelompok varietas padi lokal yang memiliki bulu; sedangkan
istilah pare buntung dipakai untuk mendeskripsikan kelompok jenis padi (besar) nirbulu. Dengan
demikian, ciri khas (bentuk) satuan lingual yang digunakan untuk mendeskripsikan padi pada level
subgenerik adalah leksem primer nonproduktif, yakni kebanyakan terdiri dari gabungan dua kata
(bionomial). Selain itu, masih ada lagi data bahasa yang lain dengan pola leksem kesatuan kompleksnonproduktif. Misalnya, pare beleq ‘padi besar’, pare kodeq ‘padi kecil’, pare pataq ‘padi dipotong
ani-ani’, pare pêrampeq ‘padi perampeq’, pare benae ‘padi berkaki’, pare amet ‘padi ikat’, pare
berotak ‘padi berkepala’, pare rau ‘padi huma’, dan pare bangket ‘padi sawah’. Leksem-leksem
tersebut digunakan untuk mendeskripsikan berbagai jenis padi lokal, namun tidak mengacu pada taksa
kategori spesifik dan varietal.

Tabel 1. Bentuk Satuan Lingual yang Melabeli Pare dengan Bentuk Leksem Primer Nonproduktif
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No.

Istilah Sasak-Lombok

Gloss

1.

pare jamaq

‘padi biasa’

2.

pare rêkêt

‘padi ketan’

3.

pare bulu

‘padi bulu’

4.

pare buntung

‘padi nirbulu’

5.

pare bêleq

‘padi besar’

6.

pare kodeq

‘padi kecil’

7.

pare pataq

‘padi ketam’

8.

pare pêrampeq

‘padi gubah’

9.

pare bênae

‘padi berkaki’

10.

pare amêt

‘padi ikat’

11.

pare bêrotak

‘padi berkepala’

12.

pare puteq

‘padi putih’

13.

pare beaq

‘padi merah’

14.

pare (kêm)balit

‘padi musim kemarau’

15.

pare (kên)taun

‘padi musim hujan’
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16.

pare birêng

‘padi hitam’

17.

pare pêlêtuq

‘padi sisa’

18.

pare sêdêkah

‘padi untuk kiyai’

19.

pare sêweneh

‘padi untuk petugas pengairan’

20.

pare pênêmolan

‘padi pusaka’

3. Leksem Gabungan (Composite Lexemes)
Leksem gabungan ini dalam istilah Berlin dkk. (1973) disebut dengan leksem sekunder
(secondary lexemes). Menurut Ellen (1993), leksem sekunder ini bisa terdiri dari gabungan dua kata
(binomials) atau tiga kata (trinomial). Contoh leksem gabungan bentuk binomial dalam bahasa Sasak
yang dipakai untuk menandai padi yakni: pare boreq, pare kumah, pare jin (pare maling, pare
gamang), rêkêt kêliang, rêkêt kosong, rêkêt pêlapaq, rêkêt lomaq, rêkêt pênyalin, rêkêt gonggang, dan
lain-lain. Sementara contoh leksem gabungan bentuk trinomial yaitu: rêkêt bireng bulu, rêkêt birêng
digon, pare beaq kêsambiq, pare beaq baloq, pare puteq pujut, dan sebagainya.

Tabel 2. Bentuk Satuan Lingual yang Melabeli Pare dengan Bentuk Leksem Sekuder Binomial dan
Trinomial
No.

Istilah Sasak-Lombok

Gloss

1.

pare kumah

‘padi harum’

2.

pare boreq

‘padi boreh’

3.

pare krunsing

‘padi krunsing’

4.

pare bêsi

‘padi besi’

5.

pare jin

‘padi jin’

6.

pare rowot

‘padi bintang kartika’

7.

pare pinyang

‘padi pinyang’

8.

pare bêtol

‘padi beton’

9.

rêkêt lomaq

‘ketan talas/keladi’

10.

rêkêt kosong

‘ketan jantung pisang’

11.

rêkêt kêliang

‘ketan elang merah’

12.

rêkêt gonggang

‘ketan belang’

13.

rêkêt pênyalin

‘ketan rotan’

14.

rêkêt pêlapaq

‘ketan pelepah’

15.

rêkêt lobaq

‘ketan lobak’

16.

pare beaq baloq

‘padi merah tua’
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17.

pare beaq kêsambiq

‘padi merah muda’

18.

pare kapan kandas

‘padi kapal terdampar’

19.

pare nyêrunjung payu

‘padi menjulang terus’

20.

pare nyêrunjung burung

‘padi menjulang gagal’

21.

pare puteq pujut

‘padi putih pujut’

22

pare lasê bokah

‘padi labu air’

23

pare têlu bulan

‘padi tiga bulan’

24

pare dempet têrong

‘padi berdempet terong’

Mengacu pada tipe leksem yang digunakan untuk melabeli (menamai atau mendeskripsikan)
pare dalam bahasa Sasak-Lombok, paling tidak ada tiga prinsip umum yang perlu dikemukakan.
Pertama, secara semantik nama-nama yang samar untuk melabeli padi memiliki hubungan yang erat
dengan kedudukannya sebagai tanaman budidaya yang sangat diprioritaskan untuk didomestikasi.
Kedua, nama-nama yang semi-transparan untuk melabeli padi cenderung mengacu pada tanaman padi
yang tidak terlalu banyak memperoleh campur-tangan manusia (jarang dibudidayakan). Ketiga, namanama yang transparan/jelas secara semantik untuk melabeli padi memiliki hubungan yang kuat
dengan tanaman jenis padi yang sedikit atau tidak sama sekali diurus dan didomestikasi oleh
masyarakat setempat. Contoh dari masing-masing tipe ini dapat dijumpai dalam kasus jenis-jenis padi
lokal di kalangan penutur bahasa Sasak-Lombok.
Tabel 3. Tiga Tipe Leksem Pelabelan Pare menurut Kedudukannya
Tipe I: Samar

Tipe II: Semi-Transparan

Tipe III: Transparan

pare beaq baloq

pare pêrarê ‘padi perare’

pare gamang ‘padi liar’

pare beaq kesambiq

pare rau ‘padi huma’

pare jin ‘padi jin’

pare kapan kandas

pare besi ‘padi besi’

pare nyerunjung payu
pare nyerunjung burung

Ketiga tipe leksem tersebut dapat digunakan untuk mempermudah pemahaman mengenai teori
kategori taksa dalam klasifikasi etnobiologi dan prinsip tata nama (nomenclature) yang menandai
setiap tingkatan taksa dalam klasifikasi etnobiologi. Semua nama padi lokal pada kolom Tipe I,
misalnya, bisa langsung dipilah ke kelompok taksa kategori spesifik atau varietal.

4. Binomial dengan Penjangka Ajektiva (Binomials Adjectival Qualifiers)
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Mengacu pada data bahasa yang ditemukan, adanya struktur polinomial (polimorfemis) yang
berbentuk dasar dan pola penggunaannya yang (cenderung) mapan—dalam melabeli dan
mendeskripkan padi—, muncul pertanyaan: apakah ada perangkat semantik yang secara terminologis
digunakan untuk melakukan penandaan terhadap penjangka (qualifier) dalam jenis hubungan
antarleksem gabungan tersebut? Dalam menjawab pertanyaan ini, paling tidak ada dua kemungkinan.
Pertama, hubungan yang bersifat deskriptif, dan kedua, hubungan yang bersifat kiasan (allusive) (cf.
Ellen, 1993).
Contoh hubungan makna yang bersifat deskriptif adalah istilah pare beaq ‘padi merah’, pare
puteq ‘padi putih’, rêkêt birêng ‘ketan hitam’. Dari segi makna, leksikon beaq, puteq, dan bireng
adalah properti tujuan (objective property) dari jenis pare (jamaq dan rêkêt). Oleh karena itu,
keberadaan kata beaq, puteq, dan birêng pada kata pare dan rêkêt merupakan hubungan (makna) yang
bersifat deskriptif. Artinya, ajektiva tersebut menjadi penjangka deskriptif terhadap jenis padi atau
ketan sebagai suatu tipe atau jenis yang ada pada padi lokal orang Sasak-Lombok.
Selanjutnya, contoh hubungan (makna) antara superordinat dan atribut yang bersifat kiasan
(alusif) yakni: rêkêt kosong ‘ketan jantung pisang’, rêkêt kêliang ‘ketan elang merah’, dan rêkêt
lomaq ‘ketan talas/keladi’. Leksikon kosong, kêliang, dan lomaq merupakan objective proverty dari
jenis/varietas ketan lokal orang Sasak-Lombok. Akan tetapi, hubungan makna antara superorditat
(rêkêt) dan atribut (kosong, keliang, dan lomaq) bersifat kiasan. Ini dikarenakan leksikon kosong
‘jantung pisang’, kêliang ‘elang merah’, dan lomaq ‘umbi talas/keladi’ (sebagai atribut) dapat
dikatakan sebagai “ajektiva-semu”, sehingga hubungan makna antara superordinat dan atribut hanya
bisa dijelaskan lewat penelusuran makna kiasan yang dikandungnya.
Leksikon kosong adalah penjangka ajektiva (dari segi makna) yang secara denotatif merujuk
kepada makna ‘jantung pisang’, namun secara konotatif merujuk ke makna warna ‘merah
kecokelatan’ (kêlaus) pada kulit ari beras ketan itu (kombong bêras) yang mirip dengan warna jantung
pisang. Begitu pula dengan leksikon kêliang yang arti denotatifnya adalah ‘elang merah’, namun
makna sebenarnya merujuk ke warna ‘merah muda’ (untuk meatributi jenis ketan lokal SasakLombok) yang warnanya mirip dengan warna merah muda burung elang merah (kêliang) atau isi
kêliang pada dalam dada ayam. Kemudian, leksikon lomaq secara leksikal berarti ‘umbi talas/keladi’,
tetapi secara kiasan merujuk ke warna ‘putih’ seperti warna putih isi umbi talas (lomaq). Dengan
demikian, relasi makna antarleksem (yang berfungsi sebagai seperordinat dan atribut atau penjangka
ajektiva tersebut) memuat hubungan yang bersifat alusif.

Tabel 4. Bentuk Satuan Lingual Tipe Leksem Primer Produktif dan Leksem Sekunder dari Pola
Binomial yang Unsur Atributnya berupa Warna
No.

Istilah Sasak-Lombok

Gloss

1.

pare beaq*

‘padi merah’
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2.

pare puteq*

‘padi putih’

3.

rêkêt birêng*

‘ketan hitam’

4.

pare bêsi**

‘padi besi’

5.

pare pinyang**

‘padi kunyahan sirih’

6.

rêkêt lomaq**

‘ketan talas’

7.

rêkêt kosong**

‘ketan jantung pisang’

8.

pare kêliang**

‘padi elang merah’

9.

rêkêt kêratê**

‘ketan ayam alas’

* leksem primer dengan atribut-deskriptif.
** leksem sekunder dengan atribut-alusif.

Terkait dengan digunakannya istilah warna (deskriptif dan alusif) sebagai atribut unsur
binomial dalam leksem primer produktif dan leksem sekunder menujukkan bahwa: (i) penutur bahasa
Sasak-Lombok (khususnya di wilayah Jerowaru, Lombok Timur) memiliki leksikon warna dasar yang
sudah dikenal sejak lama, seperti warna merah, putih, dan hitam (beaq, puteq, dan birêng) dan banyak
dipakai sebagai atribut-deskriptif dalam menamai atau mendeskripsikan sesuatu yang berarti dalam
kehidupan mereka. (ii) Di samping itu, mereka telah berinteraksi dengan lingkungan secara intensif
sehingga mereka menjadikan warna-warna alamiah dari benda yang dijumpainya sebagai atributalusif dalam menamai atau mendeskripsikan sesuatu yang dianggap penting dalam kehidupan mereka.
(iii) Sementara dari sisi lain, digunakannya leksikon-leksikon yang bersifat alusif (khususnya terkait
warna) sebagai atribut dalam melabeli/mendeskripsikan pare menunjukkan bahwa penutur bahasa
Sasak memiliki jumlah leksikon warna dasar sangat terbatas. (iv) Secara eksplisit, adanya leksikon
warna yang alusif (khususnya yang tidak merujuk kepada warna dasar) mengindikasikan bahwa jenis
pare atau rêkêt (sebagai leksem superordinat) sebagai jenis/varietas padi lokal yang agak muda atau
belakangan dikenal dan ditanam oleh masyarakat setempat.
Perlu dikemukakan juga bahwa pola kemunculan warna sebagai atribut terhadap leksem pare
atau rêkêt (sebagai superordinat) dalam bahasa Sasak muncul secara sistematis. Mulai dari yang
bersifat deskreptif kemudian yang alusif, khususnya dalam kasus leksem primer produktif dan leksem
sekunder. Leksem beaq pada pare beaq ‘padi merah’ akan berubah menjadi cokelat yang
terepresentasikan dalam istilah rêkêt kosong. Klasifikasi kebahasaan tentang warna sebagai atribut
dalam penamaan padi lokal Sasak tampaknya secara psikologis melihat warna secara berjenjang
(hierarkhi). Mulai dari yang paling cerah dan dekat dengan lingkungan sekitar, seperti warna beaq
‘merah’ lalu ke warna kêlaus ‘cokelat’ dalam arti deskreptif dan kosong ‘cokelat’ ataupun kêliang
(dalam istilah rêkêt kêliang) untuk arti alusif. Ini memungkinkan untuk ditafsirkan bahwa banyak
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leksikon warna dan penggunaannya yang sistematis dalam melabeli pare menunjukkan penutur
bahasa Sasak—dalam konteks pertanian—telah memiliki budaya pertanian yang maju dalam konteks
mereka saat itu.

5. Trinomial dengan Penjangka Ajektiva (Trinomials Adjectival Qualifiers)
Berdasarkan pada data yang ada, ditemukan bahwa adjectival qualifier yang secara semantis
merujuk ke warna tidak hanya ada pada jenis leksem primer sekunder dan leksem sekunder dengan
unsur binomial. Akan tetapi, ditemukan pula pola yang serupa pada jenis leksem sekunder dengan
unsur trinomial (terdiri dari tiga kata), yang mana unsur atributnya berupa leksikon yang secara
semantis merujuk ke warna. Misalnya, pare beaq baloq ‘padi merah buyut/tua’, pare beaq kêsambiq
‘padi merah buah kesambik’, dan pare têndêk mêndur ‘padi rata kembang mendur’. Leksikon pare
merupakan superordinat dan leksikon beaq baloq, beaq kêsambiq, serta têndêk mêndur adalah
atributnya.
Leksikon-leksikon yang menjadi atribut tersebut adalah leksikon yang merujuk ke istilah warna
dasar (yakni beaq ‘merah’) dan warna artifisial dari alam (baloq, kêsambiq, dan têndêk mêndur). Arti
harfiah dari atribut (berupa warna artifisial) tersebut sama sekali tidak memiliki hubungan semantis
yang deskriptif, namun cenderung kiasan (alusif). Ini bisa dijelaskan setelah memperhatikan wujud
fisik dan penjelasan informan tentang setiap jenis padi yang dinamai itu. Leksikon yang berfungsi
sebagai atribut-alusif itu masing-masing berarti ‘merah tua’ untuk beaq baloq, ‘merah muda’ untuk
beaq kêsambiq, dan ‘putih cerah’ untuk têndêk mêndur. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa
penutur bahasa Sasak (masyarakat Sasak petani padi di Jerowaru) dalam melabeli atau
mendeskripsikan pare, khususnya varietas pare lokal yang tergolong pare pênêmolan ‘padi pusaka’,
menggunakan atribut yang bersifat alusif. Penggunaan pola penamaan pare dengan unsur atributnya
berupa alusif (terutama terkait warna) tidak terlalu dominan.

6. Bentuk Sinonim dalam Klasifikasi Jenis-Jenis Padi Lokal
Sinonim adalah sebuah istilah yang dapat digunakan secara bergantian dengan istilah lainnya
untuk merujuk secara persis terhadap kategori/jenis yang sama, meskipun salah satu istilah itu
terkadang digunakan secara spesifik (cf. Pateda, 2010: 222-223). Merujuk kepada data yang
diperoleh, bentuk-bentuk satuan lingual yang bersinonim yang dipakai dalam melabeli pare tergolong
banyak. Untuk kategori atau jenis pare, misalnya, ditemukan istilah pare beaq baloq dan pare beaq
bali, pare kapan kandas dan pare loas gejeq, pare nyêrunjung payu dan pare puteq jawê jêmêt atau
pare protot, pare nyêrunjung burung dan pare gêrang biyaq (lebih rincinya lihat Tabel 5).
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Tabel 5. Contoh Sinonim Penanda Jenis-Jenis Pare Lokal yang Berasal dari Serapan

Leksem Asli (Leksem

Leksem Serapan

Sumber Serapan

pare beaq baloq

> pare beaq bali

intrabahasa

pare beaq kesambik

> pare beaq kelaus

intrabahasa

pare nyêrunjung payu

> pare puteq jawê jêmêt

intrabahasa

Taksa Kategori Spesifik)

>> pare protot
>>> pare kuning
pare nyêrunjung burung

> pare tuntang tamplak

intrabahasa

>> pare loas kuning
>>> pare gêrang biyaq
pare puteq pujut

> pare tendek mendur

intrabahasa

pare kumah

> pare beaq mambang

intrabahasa

pare telu bulan

> pare aluq lapah

intrabahasa

rêkêt ujat

> rêkêt gonggang

intrabahasa

rêkêt lobaq

> rêkêt gendoh

intrabahasa

>> rêkêt komboq
>>> rêkêt bireng buntut

Keterangan: (>) tanda memiliki bentuk sinonim pertama; (>>) tanda memiliki bentuk sinonim kedua;
dan (>>>) tanda memiliki bentuk sinonim ketiga.

Semua contoh di atas memiliki suatu hubungan makna yang pasti (true synonimy) dari setiap
bentuk satuan lingual yang melabeli kategori pare. Istilah pare beaq baloq adalah sama persis dengan
pare beaq bali, karena kedua istilah ini bersinonim dengan merujuk kepada satu kategori/jenis pare
yang sama maksudnya, yakni kategori pare beaq. Perbedaannya istilah pertama lebih familier dan
terkenal daripada istilah kedua di kalangan penutur bahasa Sasak (masyarakat Sasak petani padi di
Jerowaru, Lombok Timur). Menurut observasi dan hasil wawancara dengan informan, dapat
disimpulkan bahwa alasan munculnya sinonimi pada contoh-contoh di atas karena adanya serapan
intrabahasa, yakni antara satu dialek dengan dialek yang lain dalam bahasa Sasak.
Mengacu pada data linguistik tentang sinonim sebagai alat identifikasi dan klasifikasi jenisjenis pare lokal pada penutur bahasa Sasak-Lombok di atas dapat diajukan pandangan tentang konsep
sinonimitas. Pertama, sinonim (menurut hemat saya) dalam satu bahasa (seperti kasus bahasa Sasak)
hanya terjadi atau ada dalam antardialek yang berbeda. Kedua, setiap dua kata atau lebih yang
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diletakkan dalam satu makna oleh penuturnya (pengguna dialek tertentu), masing-masing pasti
memiliki makna yang tidak dimiliki oleh penutur lainnya.

D. SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis di muka dapat disimpulkan beberapa hal terkait sistem klasifikasi
kebahasaan padi lokal dalam bahasa Sasak. Pertama, secara kuantitatif, klasifikasi padi lokal untuk
tingkatan taksa kategori spesifik dan varietal adalah ditandai dengan nama-nama yang samar secara
semantis. Ini dikarenakan semakin lama satu spesies dibudidayakan akan menuntut pemarkah
kebahasaan yang khas untuk membedakannya dengan spesies yang lain. Dari sisi linguistik, ditandai
dengan leksem sekuder binomial dan trinomial. Kedua, munculnya bentuk sinonim dalam klasifikasi
kebahasaan padi lokal oleh penutur bahasa Sasak mengindikasikan bahwa padi sebagai superordinat
tidak hanya dipandang dari sisi fisik atau morfologinya saja, namun juga dari sisi metafisiknya
sekaligus. Dengan demikian, klasifikasi kebahasaan tentang objek material ataupun lingkungan dalam
suatu masyarakat tutur dapat memperkaya khazanah keilmuan linguistik daerah, terutama mengenai
pola-pola tertentu yang erat kaitannya dengan cara penutur bahasa tersebut mempersepsi suatu objek
di sekelilingya. [431]
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MADAT DALAM PANDANGAN KI PADMASUSASTRA:
STUDI KASUS SERAT ERANG-ERANG
Oleh: Sisyono Eko Widodo
ABSTRAK
Bangsa Indonesia sekarang ini sedang menyatakan perang dengan narkoba,a karena dampak narkoba
sangat merugikan bangsa. Namun demikian perlu pemahaman sejak dini kepada generasi muda bahwa narkoba
itu merugikan masa depan bangsa. Salah satu upaya pemahaman tersebut lewat kajian terhadap karya sastra.
Sumber data peneltian ini adalah Serat Erang-erang adalah karya Ngabei Wirapoestaka alias Ki
Padmasusastra. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik content analysis atau analisis isi serta wawancara.
Adapun analisis data bersifat interaktif melalui proses siklus.
Karya sastra adalah cermin keadaan masyarakat yang terjadi pada jamannya. SE karya Ki
Padmasusastra merupakan lukisan masyarakat Jawa yang mempunyai hobi madat. Di dalam karya tersebut Ki
Padmasusastra melukiskan bahwa madat sudah melanda seluruh lapisan kelas sosial masyarakat Jawa.
Sehingga Ki Padmasusastra menasihati agar manusia Jawa tidak melakukan madat, karena perbuatan madat itu
tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan merugikan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat.
Kata kunci: Padmasusastra; madat; serat erang-rang.

A. PENDAHULUAN
Bangsa Indonesia dewasa ini mengahadapi permasalahan yang sangat gawat, yaitu: korupsi,
terorisme, serta narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/ bahan berbahaya. Di
samping istilah tersebut, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menyebut dengan istilah
napza, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Obat-obatan tersebut
sebenarnya dipakai dalam dunia pengobatan untuk membius pasien saat akan dioprasi. Namun
ternyata banyak disalahgunakan akibat pemakaian di luar peruntukan serta dosis yang semestinya.
Akibat dari semua itu generasi muda Indonesia terancam masa depannya. Banyak penanganan yang
dilakukan untuk memberantas narkoba, para pengedar ditangkap, para bandar ditangkap, bahkan ada
yang dihukum mati. Namun demikian, pasokan yang sangat dahsyat dari luar negeri, membuat
Indonesia tidak berdaya. Oleh karena itu, perlu adanya terobosan yang cerdas untuk menghindarkan
generasi muda Indonesia dari ketergantungan narkoba.
Pemakaian nasrkoba oleh masyarakat Jawa tidak hanya pada masa sekarang ini saja. Sejak
jaman dahulu, masyarakat Jawa sudah mengenal bahkan ada yang mengkonsumsi narkoba, yang
dikenal dengan istilah nyeret ’menghisap candu’. Hal tersebut tercermin adanya istilah ma lima dalam
budaya, yang salah satunya adalah istilah madat, yaitu mengkonsumsi narkoba. Bagaimana kehidupan
masyarakat Jawa yang mengkonsumsi narkoba serta bagaimana akibat yang ditimbulkan secara detail
digambarkan oleh Ki Padmasusastra dalam karyanya yang berjudul Serat Erang-erang (SE).
Meskipun SE adalah karya sastra yang bersifat fiktif imajinatif, tetapi karya sastra adalah manifestasi
pemikiran pengarang yang bersumber dari kehidupan masyarakat. Seni (baca: karya sastra) harus
membayangkan atau mencerminkan kenyataan sosial ekonomi, sebagai alat untuk merombak keadaan
masyarakat itu (Teeuw, 1984: 52).
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Dalam makalah ini akan dibahas bagaimana pandangan Ki Padmasusastra terhadap madat
yang tercermin dalam SE. Bagaimanakah kondisi kehidupan masyarakat Jawa yang terkait dengan
madat ? Bagaimanakah dampak pemakaian narkoba bagi kehidupan masyarakat ?

B. KAJIAN TEORI DAN METODE
1. Teori
Menurut Abrams model pendekatan kritis yang utama terhadap karya sastra adalah meliputi:
1). pendekatan objektif, yaitu yang menitikberatkan karya itu sendiri, 2). Pendekatan ekspresif, yaitu
yang menitikberatkan penulis, 3). Pendekatan mimetik, yaitu yang menitikberatkan semesta, dan 4).
Pendekatan pragmatik, yaitu yang menitikberatkan pada pembaca (Teeuw, 1984: 50). Istilah mimetik
berasal dari bahasa Yunani mimesis yang sejak dahulu dipakai sebagai istilah untuk menjelaskan
hubungan antara karya seni dengan kenyataan, reality; Plato dan Aristoteles kedua-duanya
menggunakan istilah mimesis; terjemahan dalam bahasa Inggris berbeda-beda: imitation,
representation, dan seterusnya, jadi peneladanan, peniruan, pembayangan.
Karya sastra merupakan cermin atau bayangan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Oleh
karena itu, untuk mengungkap bagaimana kehidupan sosial budaya masyarakat yang melatarbelakangi
SE perlu dipakai teori sosiologi sastra.
2. Metode Penelitian
Sumber data peneltian ini adalah Serat Erang-erang adalah karya Ngabei Wirapoestaka alias
Ki Padmasusastra. Karya ini diterbitkan oleh N.V. Vitgevers Mij. ”PAVIRUS” Eertijds H.M. Van
Dorp & C.O. Batavia tahun 1916. Karya ini sudah dialihaksarakan oleh Proyek Penerbitan Buku
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan terbit pada tahun 1980. Karya ini juga dilatinkan oleh
Yayasan Sastra Lestari Surakarta. Di samping itu, sumber data juga berupa beberapa informan yang
dipandang mengerti dan memahami tentang madat dalam masyarakat Jawa.
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik content analysis atau analisis isi serta wawancara.
Teknik analisis isi digunakan dalam pengumpulan data awal, yaitu dengan membaca secara cermat
berbagai katalogus naskah Jawa (Nancy: 2000 a; Behrend, 1990). Tahap pengumpulan data awal ini
akan didapatkan nomor-nomor naskah di berbagai museum dan perpustakaan yang berjudul Serat
Erang-erang. Teknik analisis isi ini dilanjutkan untuk pengumpulan data lanjutan, yaitu dengan
membaca secara cermat naskah yang berjudul Serat Erang-erang tersebut. Teknik pengumpulan data
dengan fotografi digunakan untuk mengumpulkan data tekstual Serat Erang-erang. Adapun teknik
wawancara digunakan dalam pengumpulan data terkait dengan pengungkapan makna yang
terkandung di dalam Serat Erang-rang. Informan tersebut antara lain adalah sesepuh dan budayawan
Jawa, tenaga medis, serta aparat dari Badan Narkotika. Data yang telah terkumpul kemudian
diklasifikasikan, yaitu data yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Serat Erang-
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erang. Hasil analisis data pada tahap ini berupa deskripsi nilai yang terdapat di dalam Serat Erangerang.
C. PEMBAHASAN
1. Latar Belakang Pengarang
Ki Padmasusastra merupakan salah satu sosok pengarang yang berperan penting dalam dunia
sastra Jawa, tetapi sering terlupakan dan terpinggirkan. Hal itu dilatarbelakangi oleh pandangan
masyarakat Jawa yang percaya bahwa kesusastraan Jawa telah berakhir oleh Ranggawarsita sebagai
pujangga Jawa penutup. George Quinn (1992) menyebut Ki Padmasusastra adalah pengembara,
wartawan, cendekiawan, guru, dan orang terkucil. Pandangan Quinn tersebut dapat dimengerti
berdasarkan karya-karya yang dihasilkan oleh Ki Padmasusastra. Lebih lanjut Quinn menjelaskan
bahwa kompetensi sastra Ki Padmasusastra merupakan percampuran konstruktif dan kritis dari akar
Jawa dengan norma-norma sastra Eropa. Pengaruh Eropa secara intensif berasal dari interaksi dengan
Van der Pant, H.A. De Nooy, A.H.J.G.. Walbeehm, J.A. Wilkens, G.A.J Hazeu, H.N. Killin, dan
Winter. Adapun kekuatan akar tradisi sastra Jawa didapati dari pujangga Ranggawarsita. Ki
Padmasusastra juga memiliki pergaulan intensif dengan pujangga-pujangga besar di Surakarta,
seperti: Mangkunegara IV dan Pakubuwana IX.
Kreativitas

sastra Ki Padmasusastra kian memuncak ketika menduduki jabatan kepala

perpustakaan di Museum Radya Pustaka Surakarta yang didirikan oleh Patih Sasradiningrat IV pada
tahun 1890. Kedudukan itu membuat Ki Padmasusastra suntuk dengan naskah-naskah Jawa.
Kompetensi dalam bahasa dan sastra Jawa juga dibuktikan dengan peran sebagai penyunting untuk
jurnal Sasadhara, Candrakanta, dan Wara Darma. Peran itu merupakan sambungan dari kerja Ki
Padmasusastra ketika menjadi redaktur di majalah Bramartani. Majalah yang terbit di Solo ini
menjadi pemula dalam jagad pers di Jawa.
Puncak dari laku kreatif Ki Padmasusastra dalam dunia bahasa dan sastra Jawa adalah penerbitan
buku Serat Paramabasa (1883), Serat Urapsari (1896), Serat Bauwarna (1898), Serat Warna Basa
(1900), Serat Tatacara (1907), Layang Basa Sala (1911), Serat Piwulang Becik (1911), Serat
Rangsang Tuban (1913), Serat Pathi Basa (1916), Prabangkara (1921), Kandha Bumi (1924), dan
lain-lain. Dengan kata lain Ki Padmasusastra menghasilkan karya yang beraneka ragam jenisnya. Hal
tersebut menunjukkan betapa luasnya pandangan dunia Ki Padmasusastra.

2. Sekilas tentang Serat Erang-erang
Serat Erang-erang ditulis dalam 71 halaman, meskipun teks cetaknya tidak mencantumkan
nomor halaman. Adapun 71 halaman tersebut terdiri atas: halaman 1: cover, halaman 2: keterangan
tentang Kitab-kitab yang dapat dibeli di Lands depot van Leermiddelen Weltevreden, halaman 3-70:
isi, dan halaman 71: daftar isi. Adapun daftar isi Serat Erang-erang meliputi 15 cerita, yaitu: (1)
Taledhek Nyeret, (2) Nyeret, Anak Murang Sarak, (3) Paneket kaliyan Blantik: Nyeret, (4) Sakit
Lumpuh Nyeret, (5) Tiyang Nyeret Naboki Anak Bojo, (6) Sudagar Nyeret, (7) Nguntal Kalelet, (8)
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Bayi Nyeret saking Pandameling Tiyang Sepuhipun, Ngantos Dumugi Bibar Tetak, Let Kalih Taun
Pejah Andalinding, (9) Nyeret, Griyanipun Kabesmen, (10) Priyagung Wadana Kaliwon, sarta
Priyayi Panewu Mantri: Nyeret, (11) Priyayi Nyeret Rabi bakul Sugih, Dados Cilaka, Bakul Sugih
Gemi Nastiti Dipunwarahi Nyeret, ugi Dados Cilaka, (12) Seretan, (13) Tiyang Nyeret Ketagihan,
(14) Pethut Durjana Nyeret, (15) Wuru Dawa. Berdasarkan daftar isi tersebut dapat diketahui bahwa
Serat Erang-erang menggambarkan secara deskriptif tentang orang Jawa yang hobi madat.
Bukti lain yang menunjukkan bahwa Serat Erang-erang berisi tentang orang yang hobi madat
juga dapat diketahui dari keterangan Ki Padmasusastra sendiri pada ”kata pengantarnya” seperti di
bawah ini:

Kalakuanipun tiyang Jawi ingkang gadhah pekareman madat, awit saking karsanipun
kanjeng gupremen ingkang kadhawuhaken dhateng Raden Kamil R.O.N Ajung Insepektur
Inlandsch onderwijs ing Semarang kaanggit dening: Ngabehi Wirapoestaka Abdi dalem
mantri Radyapustaka ing Surakarta.
Terjemahan:
Kelakuan orang Jawa yang mempunyai hobi madat, karena kehendak Kanjeng Gupremen
yang diperintahkan kepada Raden Kamil R.O.N Ajung Insepektur Inlandsch onderwijs di
Semarang dikarang oleh Ngabehi Wirapoestaka Abdi dalem mantri Radyapustaka ing
Surakarta (SEE, halaman 3).

Di samping itu, ”kata pengantar” tersebut juga menginformasikan bahwa Serat Erang-erang
dibuat oleh Ki Padmasusastra berdasarkan pesanan Raden Kamil yang diperintahkan oleh Gubernur
Belanda. Dengan demikian Serat Erang-erang merupakan kisah nyata atau kesaksian Ki
Padmasusastra terhadap orang Jawa yang mepunyai hobi madat.
Bukti lain bahwa Serat Erang-erang merupakan kisah nyata terdapat dalam teks yang
sebagian besar mengisahkan keadaan apa adanya. Tokoh-tokoh dan tempat kejadian mengacu pada
keadaan yang sebenarnya. Bahkan, ada tokoh yang dilukiskan adalah tetangga Ki Padmasusastra
sendiri. Hal itu tampak pada kutipan berikut ini.

Punika lelampahan sayektos, griyanipun Ki Tapraya celak kaliyan griyanipun ingkang
nganggit. Kala pun Paya taksih ngumur 8 taun, dolan dipun tumbasaken cemengan sarta
lajeng dipunken nyeret, rinubung ing tiyang kathah, patrapipun lare ngumur 8 taun nyeret,
dhasar prigel angremenaken tiningalan (SSE: 39).
Terjemahan:
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Ini kejadian yang sebenarnya, rumah Ki Tapraya dekat dengan rumah pengarang. Ketika Paya
masih berumur 8 tahun, bermain dibelikan alat nyeret dan disuruh menyeret, dikerumuni
banyak orang, sikap anak 8 tahun sudah trampil nyeret, menyenangkan jika dilihat.

Teks tersebut di atas menunjukkan bahwa apa yang dilukiskan adalah keadaan apa yang
dilihat, didengar, dan dirasakan oleh Ki Padmasoesastra. Bahkan untuk meyakinkan pembaca,
pengarang memaparkan bahwa si tokoh Ki Tapraya tersebut rumahnya dekat dengan si pengarang.
Dengan demikian dapat dipahami bahwa Serat Erang-erang bukanlah karya fiktif imaginatif belaka,
tetapi lebih banyak unsur-unsur faktual yang terjadi di dalam masyarakat.
3. Madat dalam Pandangan Ki Padmasusastra
a. Nasihat
Secara etimologis Serat Erang-erang berasal dari kata erang yang berarti 1. bangsa toetoep
kejong; 2. pepatjuh, pepeling; dierang-erang:dielikake sarana tembung pepojok (Poewadarminta,
1939: 116). Dengan demikian Serat Erang-erang dimaksudkan pengarang sebagai peringatan bagi
manusia, terutama yang mempunyai hobi madat. Perbuatan madat itu merugikan dan tidak ada
manfaatnya sama sekali. Pada permulaan Serat Erang-erang dipaparkan oleh Ki Padmasusastra,
bahwa :
Tiyang ingkang gadhah pekareman madat, kenging binasakaken boten wonten ingkang
pinanggih sae; Tiyang sae manahipun dados awon, tiyang setya dados dora, tiyang sugih
dados mlarat, katresnan dhateng anak bojo dados suda, terkadhang sirna babar pisan

Terjemahan:
”orang yang menpunyai kesenangan madat, dapat dikatakan: tidak ada yang

dijumpai baik,

orang yang baik hatinya berubah menjadi jelek, orang yang setia akan menjadi jahat, orang kaya
akan menjadi melarat, kecintaan terhadap anak istri akan menjadi berkurang, dan kadangkadang akan hilang sama sekali”.

Ungkapan Ki Padmasusastra tersebut memang kemudian terjabar pada 15 cerita dalam Serat
Erang-erang. Manusia yang baik hati karena melakukan madat kemudian menjadi jelek atau jahat
terlukis pada cerita ke-4 dengan judul: Sakit Lumpuh Nyeret, cerita ke-7 dengan judul: Nguntal Klelet.
Manusia yang setia karena melakukan madat menjadi tidak setia dan jahat terlukis pada cerita ke-5
dengan judul: Tiyang Nyeret Naboki Anak Bojo. Manusia yang kaya raya karena melakukan madat
hidupnya menjadi jatuh miskin terlukis pada cerita ke- 6 dengan judul: Sudagar Nyere, cerita ke-2
dengan judul: Nyeret, Anak Murang Sarak, cerita ke-10 dengan judul: Priyagung Wadana Kaliwon,
sarta Priyayi Panewu Mantri: Nyeret, dan cerita ke-11 dengan judul: Priyayi Nyeret Rabi bakul
Sugih, Dados Cilaka, Bakul Sugih Gemi Nastiti Dipunwarahi Nyeret, ugi Dados Cilaka. Dilukiskan
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bahwa orang yang memalkukan madat itu akan menjadi sembrono dan kurang berhati-hati. Hal
tersebut dilukiskan pada cerita ke- 9 dengan judul: Nyeret Griyanipun Kabesmen.
Berdasarkan analisis tersebut dapat diketahui bahwa menurut pandangan Ki Padmasusastra
orang yang melakukan madat itu tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan merudikan diri sendiri,
merugikan keluarga, dan merugikan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Dengan demikian Ki
Padmasusastra memberi nasihat agar manusia itu sebaiknya tidak perlu melakukan madat. Contohcontoh cerita kesaksian yang berjumlah sub judul tersebut pada prinsipnya memberi nasihat atau
mengingatkan manusia agar tidak melakukan madat.

b. Serat Erang-erang Merupakan Cermin Masyarakat pada Jamannya
Karya sastra mencerminkan keadaan masyarakat pada jamannya. Begitu juga dengan Serat
Erang-erang mencerminkan keadaan jaman yang terjadi pada waktu itu. Adapun keadaan jaman
yang tercermin dalam Serat Erang-erang adalah bahwa perbuatan madat sudah melanda seluruh
lapisan masyarakat Jawa. Di samping itu, dapat dipahami pula bahwa candu pada saat itu dapat
diperoleh dengan mudah. Satu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa dalam Serat Erang-erang juga
tercermin lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku madat. Hal tersebut secara rinci akan dibahas
berikut ini.

c. Madat Melanda Segala Lapisan Masyarakat Jawa
Menurut pandangan Ki Padmasusastra perbuatan madat sudah melanda

seluruh lapisan

masyarakat Jawa pada waktu itu. Adapun lapisan masyarakat dimaksud meliputi masyarakat kelas
sosial, profesi, maupun kelas usia. Kelas sosial meliputi priyagung wadana, wadana kaliwon, mantri,
sampai pada rakyat biasa melakukan madat. Hal tersebut dilukiskan pada cerita ke 3, 10, dan 11.
Cerita ke-3 dengan judul: Paneket kaliyan Blantik: Nyeret (halaman11- 120). Cerita ke- 10 dengan
judul: Priyagung Wadana kaliwon, sarta Priyayi Panewu Mantri: Nyeret (halaman 45- 48). Cerita
ke- 11 dengan judul: Priyayi Nyeret Rabi bakul Sugih, Dados Cilaka, Bakul Sugih Gemi Nastiti
Dipunwarahi Nyeret, ugi Dados Cilaka.
Di samping itu, madat juga merambah berbagai profesi, baik abdi dalem, saudagar, taledhek,
maupun blantik. Abdi dalem yang mempunyai hobi madat meliputi: Priyagung wadana kaliwon,
mantri panewu, dan paneket. Profesi saudagar yang mempunyai hobi madat tercermin pada cerita ke6 dengan judul: Sudagar Nyeret ( hal : 25- 31). Profesi taledhek yang mempunyai hobi madat terlukis
pada cerita pertama, dengan judul: Taledhek Nyeret (hal: 4- 10). Profesi blantik yang mempunyai
hobi madat terlukis pada cerita ke-3 dengan judul: Paneket kaliyan Blantik: Nyeret (hal: 11- 20).
Madat juga melanda berbagai lapisan usia, baik orang tua, anak-anak, bahkan ada bayi yang
sejak kecil sudah diajari menghisap asap candu. Madat juga dilakukan oleh masyarakat Jawa baik
priya maupun wanita. Madat sebagian besar dilakukan oleh orang dewasa. Hal itu tercermin secara

496

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

jelas pada cerita-cerita di dalam Serat Erang-erang. Namun demikian dilukiskan juga ada anak bayi
yang sudah dilatih menghisap candu tercermin pada cerita ke-8 dengan judul: Bayi Nyeret saking
Pandameling Tiyang Sepuhipun, Ngantos Dumugi Bibar Tetak, Let Kalih Taun Pejah Andalinding (
hal: 37-40)
Pada cerita ke-10 dengan judul: Wadana Kaliwon sarta Priyayi Panewu Mantri Nyeret (hal:
45- 48) dikisahkan ada seorang abdi dalem berpangkat wadana Kaliwon melakukan madat. Seorang
wedana yang memegang pemerintahan selalu pulang dari kantor pada waktu sore hari. Sehingga jika
ada tamu yang menginginkan keperluan tertentu akan datang pada malam hari. Berkaitan dengan
kesibukan tersebut si wedana kalau madat pada waktu antara sembahyang magrib sampai dengan
sembahyang Isa’. Pada jam-jam tersebut si wedana berpura-pura sembahyang di dalam kamar, tetapi
sebenarnya yang dilakukan adalah madat.

d. Candu Dijual Bebas
Salah satu faktor penyebab mengapa masyarakat pada waktu itu banyak yang melakukan
madat adalah karena candu sebagai bahan utama madat sangat mudah diperoleh. Bahkan oleh
pengarang cukong atau bandar candu itu nama dan tempatnya disebutkan secara jelas. Adapun candu
dalam partai besar dapat datangkan dari Singapura. Hal itu terlukis dalam cerita ke-9 dengan judul:
Nyeret, Griyanipun Kabesmen.

Di

Surakarta candu dapat diperoleh di daerah Coyudan dan

Singasaren. Hal tersebut dapat diperhatikan pada cerita ke-5 dengan judul: Tiyang Nyeret Naboki
Anak Bojo. Sebuah warung kecil di Bekonang juga disebutkan menyediakan candu. Hal tersebut
terlukis pada cerita ke-6 dengan judul: Sudagar Nyeret. Cina di daerah Totogan juga dikisahkan
sebagai penjual candu. Hal itu itu dapat dilihat pada cerita ke-11. Adapun bukti tektualnya adalah
berikut ini:
Tuku peteng, sing adol cina Totogan, satail rega f.16 rupiah. Iku luwih enak lan luwih murah
tinimbang candu Ngepakan.
Terjemahan:
Beli secara gelap, yang menjual seorang cina di daerah Totogan, setail harga 16 rupiah. Itu
lebih enak dan lebih murah daripada candu dari Ngepakan.

Di samping itu juga disebutkan, misalnya: Cina Cong Sun di Tinom (Jatinom, Klaten) yang terdapat
dalam cerita ke-3 dengan judul: Paneket Kaliyan Balantik: Nyeret. Cukong atau bandar candu besar
juga disebutkan berada di kota Rembang atau Juwana. Hal itu dapat diperhatikan pada cerita ke-7
dengan judul: Nguntal Klelet.
Bukti tekstual bahwa candu dapat diperoleh dengan mudah dapat diperhatikan pada cerita ke5 dengan judl: Tiyang Nyeret Naboki Anak Bojo. Dalam cerita tersebut dilukiskan seorang bapak yang
menyuruh anaknya baru berumur sepuluh tahun untuk membeli candu ke Coyudan. Hal itu terbukti
dalam kutipan berikut ini:
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”Ndhuk (anakipun) aku tukokna candu saumpling, gilo dhuwite sakethip, dirikat, aku selak
ketagihan”. ”Nyang ngendi pak (lare ngumur 10 taun)”. ”Menyang Coyudan bae, cedhak,
aja menyang Singasaren”.
Terjemahan:
”Ndhuk (anaknya) belikanlah saya candu satu umpling, ini uangnya satu kethip, cepat, saya
keburu ketagihan”. Ke mana pak (anak usia 10 tahun)”. ”Ke Coyudan saja, dekat, jangan ke
Singasaren”.

Kutipan di atas mempertegas bahwa candu mudah diperoleh pada jaman tersebut, bahkan
anak seusia 10 tahun pun bisa disuruh orang tuanya untuk membeli candu. Dengan demikian
menunjukkan bahwa candu pada saat itu dijual secara terbuka, meskipun ada larangan dari
pemerintah.

e. Lemahnya Penegakan Hukum terhadap Pelaku Madat
Perdagangan candu pada saat itu memang dilarang oleh pemerintah, namun demikian
perbuatan madat masih dilakukan oleh masyarakat. Hal itu dapat diperhatikan pada kutipan:
Sanadyan nagari sampun andhawuhaken parentah kenceng, para abdi dalem ageng alit
kaawisan boten kenging nyeret, ewadene abdi dalem wadana kaliwon panewu mantri
saminipun kathah ingkang anggadhahi pakareman nyeret.
Terjemahan:
Meskipun negara sudah memutuskan larangan keras, abdi dalem berpangkat tinggi maupun
rendah dilarang madat, namun demikian abdi dalem wadana kaliwon panewu mantri masih
banyak yang mempunyai hobi madat.

Kutipan di atas menjelaskan bahwa aturan negara memang sudah ada, namun demikian tidak
dapat mencegah pemakaian candu di daerah Jawa. Di samping itu, kedudukan dan status kepegawaian
di keraton belum memberikan kesejahteraan materi bagi abdi dalem. Sehingga, ada abdi dalem yang
menjadi cukong penjual candu. Hal itu dapat diperhatikan pada kutipan berikut ini
Mantri iku kamukten apa, mungguhing wong brewu, dene prakara nerak laranganing
gupremen iku prakara gampang. Ananing wong adol apyun kacekel, banjur diukum iku saka
bodhone dhewe, ora bisa andhelikake panyimpene apyun. Yen aku mangsa bisaa kawruhan,
tak dokok ing jaratan growong, tak jukuk saka sathithik wae, banjur tak tampakake marang
sing arep tuku. Lung barrang lung dhuwit, wis ora ana prakarane maneh. Dene sing luwih
prelu, pulisi tak sobat. Apa kekurangane tak wenehi sathithik-sathithik, mesthi lestari
pasobatanku. Yen kacethik lakuku, mangsa kolua ngalani. Aku anderbala, pulisi saya wedi
marang aku, prasasat aku dianggep lurahe (hal: 43).
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Terjemahan:
Mantri itu sejahtera apanya, sebagai orang kaya, melanggar larangan gupermen itu perkara
yang mudah. Kalau ada penjual candu tertangkap sampai dihukum itu karena kebodohannya,
tidak dapat menyimpan candu. Kalau saya, mana mungkin dapat ketahuan, (candu) saya taruh
di makam kosong, saya ambil sedikit demi sedikit, saya serahkan kepada pembeli. Serahkan
barang terima uang, sudah tidak ada masalah. Adapun yang lebih penting, polisi saya jadikan
teman. Apa yang menjadi kebutuhannya saya cukupi sedikit demi sedikit. Tentu
persahabatanku lestari. Jika saya sampai tertangkap, mana mungkin (polisi) tega dengan saya.
Saya makin kaya, polisi makin takut dengan saya, ibarat aku adalah atasannya.

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami, bahwa cara penyimpanan pengedar candu itu
lebih pandai dari pada penegak hukum. Sehingga dikatakan, jika ada pengedar candu yang tertangkap
itu karena kebodohannya.
Di samping itu, penyuapan kepada penegak hukum (polisi) dalam kasus candu itu sudah
berlangsung sejak dahulu. Dengan kata lain, polisi menjadi baking para pengedar candu. Oleh karena
itu, bukan tidak mungkin jika pengedar candu kelas kakap sulit ditangkap oleh penegak hukum. Jika
ada yang tertangkap itu hanya pengedar kelas teri saja.

D. SIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan seperti di bawah ini.
1. Serang Erang-erang bukan sekedar karya fiksi, melainkan semacam kesaksian pengarang atas
peristiwa yang terjadi di dalam masyarakat. Sehingga pengarang memberi nasihat agar orang
Jawa tidak melakukan perbuatan madat. Hal itu disebabkan perbuatan madat tidak ada
manfaatnya sama sekali, bahkan merugikan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat,
2. Madat dalam pandangan Ki Padmasusastra adalah bahwa perbuatan madat saat itu sudah
melanda masyarakat Jawa dari berbagai kelas lapisan masyarakat.
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KARAKTER TOKOH UTAMA DALAM SERAT CENTHINI
(DESKRIPSI MENGENAI TEMA DAN FAKTA CERITA)
Oleh : Siti Muslifah
ABSTRAK
Karya sastra Jawa, kaya akan genre berdasarkan isi maupun jenisnya. Kekayaan yang termuat di dalamnya
sangat menarik minat peneliti untuk mengkajinya. Salah satu karya sastra Jawa yang diciptakan kisaran abad 19
adalah Serat Centhini. Karya ini sangat populer karena isinya mencakup berbagai perihidup orang Jawa. Inti
cerita atau tema dari karya ini sejatinya terkait dengan filsafat ketuhanan dalam local wisdom Jawa yang kental.
Hal-hal yang terjadi dalam daur hidup manusia Jawa secara lahiriah pada dasarnya ditujukan untuk mengasah
sensitivitas rasa batiniah. Hubungan laki-laki perempuan dalam karya ini bukanlah untuk kepentingan erotisme
semata, tetapi menjadi jalan menuju moksa sebagai level target tertinggi dalam kondisi kesufian. Berkenaan
dengan hal fakta cerita, terdapat karakter dari tokoh-tokoh utama yakni Amongraga dan Tambangraras. Alur
campuran yakni alur maju dan alur mundur, dilengkapi dengan deskripsi alam di berbagai daerah mulai dari
Jawa Barat sampai Madura menjadi latar yang menarik dalam karya ini. Laku yang dijalani Amongraga-tokoh
utama laki-laki dalam karya ini menjadi timpang tanpa hadirnya Tambangraras-tokoh utama perempuan. Laku
raga, jiwa dan ruh yang disaksikan dan dialami oleh seorang abdi bernama Centhini ini, menahbiskan sebuah
kesadaran tertinggi mengenai gagasan manunggaling kawula Gusti dalam ranah mistik Islam Jawa.
Kata kunci : karakter tokoh. Karya sastra Jawa. Serat Centhini

A.

PENDAHULUAN

1.

Latar Belakang Masalah
Berdasarkan hukum analogi, dapat diperkirakan bahwa sejarah manusia Indonesia atau Jawa,

tidak berbeda dengan sejarah manusia pada umumnya. Perubahan masyarakat pada umumnya
mengubah masyarakat agraris menjadi masyarakat industri telah pula mengubah pandangan manusia.
Hukum peribuan berubah menjadi hukum perbapakan. Matriiarkhat berubah menjadi patriarkhat.
Hukum ini dimaksudkan untuk mengatur hukum keturunan dan hukum warisan (AP. Murniati. 1992 :
22)
Karya sastra diciptakan oleh pengarang untuk dinikmati, dipahami, dan dimanfaatkan oleh
masyarakat (Damono, 1978: 1). Seorang pengarang adalah salah satu anggota masyarakat, maka ia
hidup ditengah-tengah masyarakat itu pula, oleh karena itu tidak mengherankan apabila terjadi
interaksi antara pengarang dan masyarakatnya.
Membaca sebuah karya fiksi berarti menikmati cerita, menghibur diri untuk memperoleh
kepuasan batin. Betapapun saratnya pengalaman dan permasalahan kehidupan yang ditawarkan,
sebuah karya fiksi haruslah tetap merupakan cerita yang menarik, tetap merupakan bangunan struktur
yang koheren, dan tetap mempunyai tujuan yang estetik (Wellek & Werren, 1956: 212). Karya fiksi
sebagai karya imajiner menawarkan berbagai permasalahan manusia dan kemanusiaan, hidup dan
kehidupan. Pengarang menghayati berbagai permasalahan tersebut dengan penuh kesungguhan yang
kemudian diungkapkannya kembali melalui sarana fiksi sesuai dengan pandangannya (Nurgiyantoro,
2010: 2).
Menurut Koentjaraningrat (1990), suku bangsa didefinisikan sebagai grup suatu golongan
manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Masyarakat Jawa
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memiliki rasa kekeluargaan dan kebudayaan yang kuat. Adat tradisi yang berlaku dalam daur hidup
pernikahan, kedua insan yang akan menikah memberitahu keluarga masing-masing bahwa mereka
telah menemukan pasangan yang cocok dan ideal untuk dijadikan suami/istrinya. Berdasarkan konsep
pandangan itulah maka perkawinan menurut adat Jawa bukan sesuatu yang dianggap remeh ataupun
persoalan formal semata. Lebih dari itu perkawinan merupakan upaya untuk menghadirkan dan
mensinergikan dua buah konsep dunia itu secara bersama, sebuah perjalanan spiritual dan kultural
yang aplikasinya akan bermuara didalam masyarakat.
Secara tradisi, masyarakat Jawa dalam pemilihan jodoh untuk putra-putrinya dilakukan
dengan sangat hati-hati dan selektif, sehingga tolak ukur yang biasanya diinginkan orang tua dalam
memilihkan jodoh bagi putra-putrinya selalu memperhatikan bibit, bebet, dan bobot. Bibit adalah
faktor darah dan keturunan. Siapakah orang tua dan keluarganya, apakah sehat jasmani dan rohani,
dari latar budaya bagaimana dan sebagainya. Bebet adalah faktor status sosial mempelai dan
keluarganya,berasal dari keluarga baik-baik dan sebagainya. Bobot adalah faktor harta benda. Hal ini
menyangkut kesiapan kedua mempelai dalam hal materi. Laki-laki adalah pemimpin dalam keluarga,
sehingga harus menjadi pihak yang bertanggung jawab.
Ajaran tersebut menuturkan bahwa seorang istri harus menyerahkan diri sepenuhnya atau pol
seperti jari jempol kepada suami. Serang wanita (istri) jangan sekali-kali mematahkan pituduh
(petunjuk) yang diisyaratkan dengan jari penuduh (telunjuk). Wannita (istri) harus selalu
mengunggulkan laki-laki (suaminya) yang diibaratkan dengan jari penunggul (jari tengah). Wanita
(istri) harus selalu bersikap manis kapada laki-laki (suaminya) yang diibaratkan dengan jari manis.
WANITA (istri) harus kreatif atau athak-ithikan yang disimbolkan oleh jari kelingking atau jenthik
(AP. Murniati. 1992:4)
Persoalan tersebut tak hanya berhenti pada persoalan-persoalan keseharian yang berhubungan
dengan persoalan pekerjaan menyangkut peran domestik dan publik. Peran perempuan dalam budaya
patriarkhik dipandang lebnih ideal jika dia mampu dan berhasil dalam peran domestik, termasuk
dalam persoalan hubungan seksual. Seks adalah suatu resiko dalam kesusastraan Indonesia modern,
termasuk dalam hal ini adalah dalam karya sastra Jawa. Harry Avelling menulis : in modern
Indonesian literature, we miss those themes so common in the classical indigeneous, and other,
modern literature: the themes of flirtation, seduction, adultery,n rape, and full bodilly, intelectual and
emotional commitment of lovers (married or not) to each other as equal human beings. There is, on
the contrary, a prudery about the body and its functions, and a elaborate pretense that marriage- and
even parenthood- is sutined withoout reference to sex (1969: 67-76)
Bagian penting hidup kita ditentukan oleh sistem nilai-nilai itu, termasuk inhibisi kita
mengenai hal-hal yang bersifat genital. Ini adalah kenyataan sosial yang amat jelas. Antara seks dan
erotisme sebagai pengalaman berabad-abad, gambaran erotisme dan seks dalam sastra tradisional dan
dalam dunia modern sekarang ini, tentulah terdapat perbedaan konteks. Jarak estetis yang ada diantara
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keduanya harus dibaca dan dimaknai dalam konteks semangat zaman kekinian dengan tambahan
gudang pengalaman atau storage masa kini.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian tentang wanita dalam karya

sastra Jawa

analisis mengenai tema dan fakta cerita terasa penting untuk dilakukan. Gambaran mengenai karakter
wanita dalam sastra Jawa akan dapat memberikan bekal pengetahuan tentang nilai-nilai kearifan lokal
dan kapatuhan tradisional sebagai sarana pembelajaran yang dapat memberikan sumbangan tersendiri
untuk duania pendidikan pada khususnya dan dunia sastra pada umumnya.
2.

RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan paparan tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :
1. Bagaimanakah persoalan utama (tema) mengenai perempuan dalam karya sastra
Jawa, utamanya Serat Centhini?
2. Bagaimanakah fakta cerita (Karakter, alur dan latar) dalam karya sastra Jawa,
utamanya Serat Centhini?

3.

TUJUAN
1. Mendeskripsikan persoalan utama (tema) mengenai perempuan dalam karya sastra
Jawa, utamanya Serat Centhini
2. Mendeskripsikan fakta cerita (karakter, alur dan latar) dalam karya sastra Jawa,
utamanya dalam Serat Centhini

4.

LANDASAN TEORI
Setiap karya sastra memerlukan metode analisis sesuai dengan sifat dan strukturnya.
Penelitian terhadap Serat Centhini ini penulis akan menggunakan teori struktural Robert
Stanton dalam bukunya teori fiksi (2007) yang meliputi : Fakta-fakta cerita (karakter, alur,
latar), tema, sarana-sarana sastra (judul, sudut pandang, gaya dan tone, simbolisme dan
ironi)

a.

Fakta-fakta Cerita
Analisis terhadap sebuah teks (dalam hal ini Serat Centhini) terdapat struktur faktual yang

membangun cerita tersebut. Struktur faktual merupakan salah satu aspek cerita dan tidak menjadi
bagian terpisah dari sebuah cerita (Stanton, 2007: 22). Fakta-fakta cerita atau struktur faktual tersebut
terdiri dari 3 komponen yaitu : karakter, alur, dan latar.
4.1.a.

Karakter

Stanton (2007: 33) mengemukakan bahwa karakter biasanya dipakai dalam dua konteks. Konteks
pertama, karakter merujuk pada individu-individu yang muncul dalam cerita. Konteks kedua, karakter
merujuk pada percampuran dari berbagai kepentingan, keinginan, emosi, dan prinsip moral dari
individu-individu, yang di sebagian besar cerita dapat ditemukan satu “karakter utama” yaitu karakter
yang terkait dengan semua peristiwa yang berlangsung dalam cerita. beberapa cara yang digunakan
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pengarang dalam memperkenalkan dan melukiskan karakter (perwatakan) tokoh, yaitu melalui : 1).
Deskripsi eksplisit, 2). Penggambaran pengarang, 3). Pernyataan tokoh lain.
4.1.b.

Alur

Alur merupakan rangkaian-rangkaian peristiwa dalam sebuah cerita. Istilah alur biasanya
terbatas pada peristiwa-peristiwa yang terhubung secara kasual saja. Peristiwa kasual merupakan
peristiwa yang menyebabkan atau menjadi dampak dari berbagai peristiwa lain dan tidak dapat
diabaikan karena akan berpengaruh pada keseluruhan karya. Peristiwa kausal tidak terbatas pada halhal yang fisik saja seperti ujaran atau tindakan, tetapi juga mencakup perubahan sikap karakter,
kilasan-kilasan pandangannya, keputusan-keputusannya dan segala yang menjadi variable pengubah
dirinya.
Alur merupakan tulang punggung cerita. Berbeda dengan elemen-elemen lain, alur dapat
membuktikan dirinya sendiri meskipun jarang diulas panjang lebar dalam sebuah analisis. Sebuah
cerita tidak akan pernah seutuhnya dimengerti tanpa adanya

pemahaman terhadap peristiwa-

peristiwa yang mempertautkan alur, hubungan kausalitas, dan keberpengaruhannya. Sama halnya
dengan elemen-elemen lain, alur memiliki hukum-hukum sendiri; alur hendaknya

memiliki bagin

awal, tengah, dan akhir serta dapat menciptakan bermacam-macam kejutan, dan memunculkan
sekaligus mengakhiri ketegangan-ketegangan (Robert Stanton, 2007: 26).
4.1.c.

Latar
Latar atau setting merupakan tempat dan waktu terjadinya cerita. Suatu cerita pada hakikatnya

merupakan suatu pelukisan peristiwa atau kejadian yang dilakukan oleh beberapa tokoh pada suatu
waktu di suatu tempat. Latar adalah lingkungan yang melingkupi sebuah peristiwa dalam cerita, dan
juga suasana dalam cerita semesta yang berinteraksi dengan peristiwa-peristiwa yang sedang
berlangsung. Latar dapat berwujud seperti dekor, dapat berwujud seperti waktu, cuaca, atau satu
periode sejarah. Meskipun tidak langsung merangkum sang karakter utama, latar dapat merangkum
orang-orang yang menjadi dekor dalam cerita (Robert Stanton, 2007: 35 ).
4.1.d. Tema
Robert Stanton mengemukakan bahwa tema merupakan aspek cerita yang sejajar dengan
‘makna’ dalam pengalaman manusia; sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. Ada
banyak cerita yang menggambarkan dan menelaah kejadian atau emosi yang dialami manusia seperti
cinta, derita, rasa takut, kedewasaan, keyakinan, dan pengkhianatan manusia terhadap diri sendiri
(2007: 36-37 ).

504

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

B. METODE PENELITIAN
Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah Serat Centhini hasil alih aksara H. Karkono
Partakusuma atau lebih dikenal dengan nama Kamajaya. Data penelitian berupa teks Serat Centhini
yang diklasifikasikan berdasarkan kategori-kategori secara deskriptif kualitatif. Data dianalisis dengan
menggunakan pendekatan struktur Robert Stanton utamanya mengeanai tema dan fakta cerita
(Karakter, alur dan latar)

C. PEMBAHASAN
1. Tema Serat Centhini
Tema Serat Centhini sebenarnya adalah tentang sanggyaning kawruh atau semua pangawikan atau
ilmu-ilmu keJawaan terkait dengan filsafat keTuhanan. Intinya merupakan ajaran dari Sèh
Amongraga kepada istrinya, Tambangraras, yang didengarkan pula oleh abdi setianya bernama
Centhini mengenai filsafat dan kearifan untuk menuju kepada kesempurnaan hidup.Hal ini seperti
terlihat dalam bebuka atau pengantar dalam Serat Centhini yang menyatakan bahwa KGPAA
Amengkunagara III putra Sinuhun Paku Buwana IV memerintahkan kepada Carik Kapujanggan
(Penulis Istana) yang diketuai oleh Ranggasutrasna untuk membuat suatu karya sastra dalam
bentuk tembang atau puisi tradisional Jawa yang berisi tentang ngelmu keJawaan secara lengkap.
Karya sastra ini harus bisa menjadi babon atau pedoman mengenai semua hal tentang ngelmu
keJawaan itu. Pokok ceritanya tentang kisah perjalanan seorang tokoh - putra Sunan Giri bernama
Jayengresmi-dan saudara-saudaranya. Hal itu seperti terlihat pada kutipan Serat Centhini 1, Pupuh
Sinom, bait 1-2 berikut :
1.Sri narpatmaja sudigbya/ talatahing nuswa Jawi/ Surakarta Adiningrat/ agnya ring kang wadu
carik/ Sutrasna kang kinanthi/mangun reh cariteng dangu/ sanggyaning kawruh Jawa/ ingimpun
tinrap kakawin/ mrih tan kemba karya dhangan kang miyarsa// (terjemahan : sang raja
penguasa tanah Jawa/utamanya yang bertahta di Surakarta Hadiningrat/ memerintahkan
pujangga penulis istana/ yang dikoordinir oleh Sutrasna/ untuk membuat suatu karya/ yang
berisikan semua kawruh Jawa/ dihimpun dalam bentuk karya sastra yang indah/ agar
menjadi sumber ilmu bagi yang membacanya)

2.Lajere kanang carita/ laksananing jayengresmi/ ya Seh adi Amongraga/ atmajeng Jeng Sunan Giri/
kontap janma linuwih/ oliya wali mujedub/ paparenganing jaman/ Jeng Sultan Agung Mentawis/
tinengran srat kang sesuluk Tambangraras//(terjemahan: yang menjadi poko cerita/ mengenai
Jayengresmi/ yang disebut juga dengan nama lain She Amongraga/ putra dari Sunan Giri/
merupakan seorang yang linuwih/ setara dengan seorang aulia wali mujedub/ bersamaan
dengan bertahtanya Sultan Agung Mataram/ diberi judul Suluk Tambangraras)//
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2. Fakta Cerita dalam Serat Centhini
2.1Karakter Tokoh Utama
2.1.1

Tokoh Jayengresmi atau Amongraga

Jayengresmi putra dari Sunan Giri, yang menguasai Karaton Giri. Sedemikian besarnya kekuasaan
Karaton Giri menjadi satu area yang disebut sebagai kawalian Giri. Posisi Sunan Giri setara
dengan wali, dijadikan sebagai tokoh dan disuyudi oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan
Sunan Giri kemudian menjadi sombong dan tidak mau menghadap kepada Sultan Agung.
Akhirnya hal ini membuat Sultan Agung menganggap bahwa Sunan Giri adalah seorang pemberontak
yang harus dibasmi. Sunan Giri melawan terjadilah peperangan yang disebut dalam Serat Centhini
dengan peristiwa Bedhahing Giri. Ketika perang sedang berlangsung, putra Giri dari istri selir
bernama Radèn Jayèngrêsmi mengingatkan ayahandanya agar tidak memberontak. Usulan tidak
diterima, sehingga Raden Jayengresmi kemudian lolos ditemani dua orang santri bernama Gathak
dan Gathuk. .Usulan Jayengresmi tersebut menunjukkan bahwa Jayengresmi adalah seorang yang
berpihak pada kebenaran. Hal itu seperti terlihat pada kutipan Serat Centhini 1 Pupuh 12
Asmaradana, bait 3-5 :
3....wonten putranya sang wiku/ mijil sangking kang ampeyan// (terjemahan : …ada putra sang
wiku/ yang lahir dari garwa selir)
4. sinung ran Dyan Jayengresmi/ wotsekar matur ing rama/ dhuh rama pepundheningong/ paran
temahaning karsa/ langkung sandeyaning tyas/ arsa ngayomi prang pupuh/ mengsah Sultan
Ngeksiganda//(terjemahan : bernama raden Jayengresmi/ menyembah dan berkata pada
ayahandanya/ aduh, ayahanda junjungan hamba/ bagaimana sebenarnya kehendak paduka/
ananda merasa bingung/ hendak ikut perang pupuh/ melawan Sultan Agung Mataram//)

5. Atur kawula rama ji | lêpata ing ila-ila | kamipurunipun lare | mudha punggung tan wrin
gatya | yèn kaparêng ing karsa | prayogi sami sumuyut | mring Sultan Agung Mantaram
||(terjemahan:kalau menurut saya ahanda raja/ kalau salah mohon maaf/ kalau
usulan dari orang muda bodoh ini tidak berkenan/ jika berkenan/ mohon untuk
bergabung dengan Sultan Agung Mataram saja//
6. Sampun ta asalah kardi | kula amiyarsa warta | Ngèksiganda sang akatong | susilèng tyas
ambêg santa | tyas purna angumala | sayêkti kewala luhur | prabawa wêninging driya
||(terjemahan: jangan sampai keliru dalam bertindak/ karena hamba mendengar
kabar/ bahwa Sultan Agung Mataram/ memiliki sifat utama/ hati yang bercahaya
bagai permata/ benar-benar seorang raja yang luhur/ seorang yang berwibawa dan
jernih hatinya//)
Usulan dari Raden Jayengresmi tersebut ditolak mentah-mentah oleh Sunan Giri. Hal itu
seperti terlihat dalam Serat Centhini.pupuh Asmaradana. Bait 9 berikut :
9. Ambêkuh Jêng Sunan Giri | tan keguh aturing putra | nulya mundur sang wira nom |
samarga arawat waspa | pinupus ing wardaya | papasthènira Hyang Agung | takdir datan
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kêna selak || (terjemahan: mendengus Jeng Sunan Giri/ tak bergeming dengan usulan
anandanya/ lalu mundur sang wira muda (Jayengresmi)/ sepanjang jalan menahan
jatuhnya air mata/ dihilangkan segala prasangka yang ada di hatinya/ mungkin
memang sudah takdir Tuhan/ takdir yang tak dapat dihindari//)
2.1.2

Tokoh Tambangraras

Tambangraras bernama lengkap Niken Tambangraras adalah putri sulung ki Bayi Panurta,
merupakan tokoh utama perempuan, dalam serat Centhini. Nama Tambangraras bahkan menjadi
judul lain dari Serat Centhini yang juga disebut Suluk Tambangraras. Hal itu seperti terlihat dalam
kutipan beriku Serat Centhini 1, Pupuh Sinom, bait 2 berikut :…tinengran srat kang sesuluk
Tambangraras//(terjemahan: …diberi judul Serat Suluk Tambangraras)
Niken Tambangraras adalah perempuan ahli ilmu, dia sangat rajin beribadah. Ketika ayahandanya
Ki bayi Panurta berdialog tentang ilmu agama, Niken Tambangraras bersama ibunya ikut
mendengarkan dari balik dinding. Niken Tambangraras merasa sangat kagum dengan ilmu
Amongraga. Niken Tambangraras juga sangat terkesan dan merasa jatuh hati kepada Amongraga.
Hal itu seperti terlihat pada Serat Centhini.Pupuh .Bait 81-82 berikut:

81. Lan sutanta Tambangraras | dene nora na kaèksi | kang garwa matur pasaja | putra
paduka pan lagi | atangat ing awêngi | sasontên mila andulu | nginte lawan kawula |
malêthèk kajang rong nyari | aleyangan saêlêr gapit jêjêdan ||(terjemahan: dan
anandamu Tambangraras/ kok tidak terlihat/ istri Ki Bayi Panurta menjawab jujur/
putrid kita sedang sholat malam/ sesore ini melihat mendengar diam-diam dari balik
dinding//)
82. Kawula inggih kadyèka | sami nêdya aniniling | myarsa (ng)gyan paduka bantah | lan
tami sang Amongragi | uning sasolahnèki | paduka pan jinatèn wus | putranta
Tambangraras | kalêsêdan dènnya linggih | kados lamun kawuron myat tamu tama
||(:hamba juga ikut mendengarkan dari balik dinding/ hanya berniat ikut
mendengarkan/ yang anda diskusikan dengan sang tamu Amongraga/ lalu
Tambangraras mendengar sambil berkelesotan duduknya/sangat terpikat hampir
seperti mabuk terhadap ilmu yang disampaikan Amongraga//)
2.1.3

Tokoh Centhini

Centhini merupakan sosok pelayan yang sangat rajin, dia melayani keluarga Ki Bayi Panurta,
termasuk menghidangkan makanan. Hal itu seperti terlihat pada kutipan berikut :
96. Nulya samya lalênggahan | lan rama myang ingkang rayi | Jayèngwèsthi lan Jèngraga | wus wau
bakda anganti | dhêdharan gya sumaji | Sumbaling Cênthini wau | kang ngladèni ing ngarsa |
pateyan lan wedang kopi | gêmblong lèmpèng tan-kolak[45] juwadah jênang ||(terjemahan: lalu
semua duduk santai/ dengan ayahnda dan pamannya/ Jayengwesthi dan Jayengraga/ sudah
sejak tadi menunggu/ makanan segera terhidang/ Sumbaling Centhini/ yang melayani di
depan/ the dan kopi/ makanan gemblong kerupuk lempeng ketan kolak juwadah jenang
dodol//)
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Centhini juga menjadi pelayan pribadi Niken Tambangraras, merupakan sosok yang setia
kepada majikannya. Centhini menemani Niken Tambangraras bahkan ketika sedang baradu kasih
dengan Amongraga setelah keduanya menikah. Sejak malam pertama menjadi pengantin baru
sampai 40 malam lamanya berdiskusi ilmu agama, Centhini setia menemani, duduk di balik tirai,
ikut serta mendengarkan diskusi-diskusi ilmu tersebut sampai pagi hari. Hal itu seperti terlihat
pada kutipan berikut :

Pêngantèn putri Kèn Tambangraras dipundandosi, wiwit dipunlulur dening abdinipun nama
Cênthini, lajêng dipunpaèsi engga dipundandosi sakalangkung èdi. Abdi Cênthini
dipundandosi minangka patah (:pengantin putrid Niken Tambangraras dirias, mulai
dilulur oleh abdinya bernama Centhini, lalu dipaes sampai riasan selesai, Abdi
Centhini juga dihias sebagai pendamping pengantin)
2.2Alur
Alur Serat Centhini merupakan alur campuran, yakni alur maju, alur mundur saat mengingat atau
menceritakan peristiwa-peristiwa masa lalu. Alur Serat Centhini secara lengkap sebagai berikut :

I. Pengantar Serat Centhini, menceritakan tentang Kangjêng Pangeran Adipati Anom (Prabu
Amêngkunagara III putra Sinuhun Pabubuwana IV) yang mengutus tim penulis istana yang
diketuai Ranggasutrasna untuk menyusun karya sastra Jawa yang berisi semua kawruh
keJawaan agar menjadi sumber ilmu mengenai Jawa. Pokok ceritanya mengenai perjalanan
Radèn Jayèngrêsmi dan saudara-saudaranya mengelilingi Jawa, mulai darah jawa Barat
sampai Madura. Keterangan tentang pembuatan karya pada hari Sabtu Paing, tanggal 26
Sura, ditandai sengkalan 'paksa suci sabda ji', tahun Jawa 1742.
II. Menceritakan tentang Babad Giri mengenai sejarah Sèh Wali Lanang seorang ulama dari
negeri Juddah yang datang ke Jawa. Atas usulan Patih Samboja, Seh Walilanang diminta
menyembuhkan Dewi Sekardadu dan menjadi menantu raja Blambangan. Raja Blambangan
tidak mau masuk Islam, maka Seh Walilanang diusir . Ketika Dewi Sekardadu melahirkan,
anaknya dihanyutkan ke sungai diberi nama Jaka Samudra atau Raden Paku. Bayi ditemukan
oleh Nyai Janda Kaya di daerah Giri dan diberi nama Santri Giri. Santri Giri dijadikan
saudara seperguruan dengan putra Sunan Ampeldenta dan berguru ke Malaka. Selesai
berguru kembali ke Giri menyebarkan ilmu agama dan menjadi aulia bernama Sunan Giri.
Prabu Brawijaya Majapait kurang berkenan dengan adanya kewalian di Giri, maka mengutus
Patih Gadjahmada untuk menaklukkan Giri. Prajurit Majapait kalah karena diamuk oleh
keris yang berputar-putar pusaka Sunan Giri yang disebut keris Kalamunyeng. Sunan Giri
wafat dilanjutkan Sunan Giri Kedaton dilanjutkan Sunan Giri Prapen.
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Sunan Giri berumur panjang sampai masa pemerintahan Sultan Agung Mataram dan
dianggap memberontak dengan mengandalkan Endrasena prajurit China Islam. Usulan
III. Perjalanan Raden Jayèngrêsmi, menceritakan perjalanan Raden Jayengresmi selepas lolos
dari Giri dngan didampingi oleh dua orang abdi bernama Gathak dan Gathuk.
IV. Perjalanan Raden Jayèngsari dan Niken Rancangkapti
Jayengsari dan Rancangkapti adalah adik Raden Jayengresmi. Saat terjadi perang Giri,
keduanya terpisah dari Raden Jayengresmi. Di desa Tengger R. Jayèngsari menceritakan
tentang agama-agama kenabian: Adam, Sis, Nuh, Ibrahim, Dawud, Musa, Isa sampai Nabi
panutup Muhammad Rasulullah.Dilanjutkan perjalanan sampai bertemu Mas Cebolang dan
mengisahkan tentang Mas Cebolang. Mas Cebolang kemudian menjadi suami Rancangkapti.
2.3

Latar
a. Latar Tempat

Latar tempat dideskripsikan tentang kondisi alam, meliputi geografi pedesaan, gunung, candi-candi
dan bangunan suci, sungai, jurang, sawah secara lengkap.
Latar yang dideskripsikan dalam Serat Centhini meliputi latar tempat proses perjalanan Raden
Jayengresmi yang lolos dari keraton Giri di Jawa Timur sampai bertemu dan menjadi murid Ki Buyut
Karang di Jawa Barat. Dilanjutkan dengan perjalanan Raden Jayengresmi yang sudah berubah nama
menjadi Amongraga dari Jawa Barat sampai ke Wanamarta bertemu dan berdialog ilmu agama
dengan Ki Bayi Panurta dan dinikahkan dengan Niken Tambangraras. Latar perjalanan Raden
Jayengsari dan Rancangkapti.
b. Latar Waktu
Latar waktu meliputi pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari, dini hari, waktu fajar dan Subuh.
Latar waktu secara keseluruhan itu diikuti dengan aktivitas-aktivitas pada waktu-waktu tersebut,
misalnya sholat wajib, sholat malam, acara singiran, acara pertunjukan rebana atau terbangan,
aktivitas ranjang, aktivitas perjalanan, aktivitas sarapan, makan siang, makan malam, aktivitas
kenduri, aktivitas pesta pernikahan, berpindah rumah, berdiskusi, memasak, dan menyajikan
makanan.

D. SIMPULAN
Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Serat Centhini merupakan karya sastra Jawa yang ditulis atas perintah putra mahkota Pakubuwana
IV yang ditujukan untuk membuat karya sastra sebagai referensi keilmuan yang lengkap mengenai
Jawa. Tema cerita secara umum adalah ajaran filsafat ketuhanan dan paparan ilmu agama yang
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diberikan oleh Amongraga kepada istrinya Tambangraras yang ikut didengarkan oleh seorang abdi
bernama Centhini
2. Tokoh utama dalam Serat Centhini ada 3 :Jayengresmi yang kemudian berubah nama menjadi
Amongraga putra Sunan Giri dari garwa selir; Tambangraras, putri Ki Bayi Panurta dari
Wanamarta yang kemudian menjadi istri Amongraga; Centhini merupakan abdi dalam keluarga Ki
Bayi Panurta yang secara khusus melayani Tambangraras.
3. Karakter tokoh Raden Jayengresmi atau Amongraga: Amongraga merupakan ahli ilmu dan
seorang putra yang paham akan arti kebenaran. Ia meninggalkan Giri karena memahami bahwa
terjadiya perang Giri karena kesalahan ada di pihak ayahandanya sehingga memutuskan untuk
mengembara dan menyebarkan ilmu agama(berdakwah).
4. Karakter tokoh Tambangraras: Tambangraras adalah seorang gadis ahli ilmu, rajin beribadah dan
bersedekah. Ketika Amongraga berdiskusi tentang ilmu agama dengan Ki Bayi Panurta ayahnya,
Tambangraras dan Malarsih ibunya mendengarkan semua khutbah-khutbah Amongraga dari balik
dinding ruang tamu. Tambangraras menjadi sangat terkesan dan gandrung akan ilmu yang
diajarkan Amongraga. Ki Bayi Panurta kemudian menikahkan Tambangraras dengan Amongraga.
5. Karakter tokohCenthini: Centhini meruakan seorang abdi yang setia, ia meayani keluarga Ki Bayi
Panurta terutama menjadi pelayan khusus untuk Tambagraras. Centhini seorang pelayan yang rajin
bekerja. Centhini ikut mendengarkan khotbah-khotbah Amongraga yang diberikan kepada
Tambangraras pada malam pertama pernikahan mereka sampai 40 hari lamanya. Centhini dengan
setia turut mendengarkannya di balik tirai pengantin.
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MANUSIA HEWAN YANG BERBICARA?:
MERETAS RAHASIA DIBALIK KEUTAMAAN BAHASA
SEBAGAI JENDELA PENGETAHUAN FISIS-METAFISIS
Sopyan Ali
Pascasarjana
Universitas Sebelas Maret

ABSTRAK
Melalui bahasa, agama hadir di jantung kehidupan manusia. Bahasa yang digunakan untuk pengetahuan agama
diyakini memiliki referensi objektif, hal-hal yang membicang permasalahan pengetahuan baik yang bersifat fisis
maupun metafisis. Konsep manusia sebagai hewan yang berbicara (berpikir) dalam Islam mengejawantahkan
maksud tradisi bernalar yang diperoleh manusia melalui bahasa, baik dari segi ilmu pelafalan, penulisan,
maupun pendengarannya menghasilkan dampak budi pekerti (akhlaq) dalam bertindak dan berperilaku. Bahasa
menghubungkan seseorang terhadap aspek mentalistik dan tindakan atas suatu konsep pemikiran. Dalam tulisan
sederhana ini, pemakalah mengemukakan suatu sudut pandang filsafat berbeda tentang bagaimana Islam
menempatkan linguistik sebagai “suatu kajian ilmiah/’saintific knowledge’ yang meliputi kajian terhadap bahasa
berdasarkan ilmu tasawwuf, ringkasnya cara pandang Islam”.
Kata kunci: manusia; bahasa; linguistik; Islam; pengetahuan
ABSTRACT
Through language, a religion came into existence at the heart of human life. The language used within a
believing religious knowledge manifest in itself the objective references, matters which address the problem of
knowledge both physical and metaphysical. The concept of human being as a speaking animal (thinking ability)
in Islam embodies the meaning of the logical tradition in which man acquires knowledge through language, both
in terms of pronunciation, writing, and hearing resulting in the impact of manners (akhlaq) in acting and
behaving. Language intermediates men to the mentalistic and action aspects of a concept of thought. In this
simple writing paper, the writer explores a different philosophical perspective on how Islam views linguistics as
'scientific knowledge' which includes the study of language on the basis of tasawwuf science or the Islamic point
of view.
Keywords: human being; language; linguistics; Islami; knowledge

A.

PENDAHULUAN
Membahas hubungan bahasa dan filsafat sekiranya telah menjadi hal yang umum bahwa para

sarjana bahasa (linguis) selalu menempatkan filsafat ke dalam posisi yang prestius. Menurut Oesman
(2009: 22), ini dikarenakan obyek filsafat adalah pemikiran manusia, merupakan sesuatu yang tidak
tampak oleh mata, namun cakupannya lebih luas daripada ilmu lainnya karena meliputi segala yang
ada. Maka, tidaklah begitu mengherankan mengingat filsafat adalah inti dari semua ilmu termasuk
ilmu bahasa. Kajian bahasa pertamakali pun justru dilakukan oleh filosof dan bukan oleh ahli bahasa.
Pada jaman dulu, para filsuf memecahkan berbagai macam masalah filsafat melalui pendekatan
analisis bahasa. Seorang linguis, Edward Sapir berpendapat bahwa bahasa, menurut pendapat yang
paling kuat – merupakan potensi terbesar yang menjadikan individu itu sebagai makhluk sosial.
Pendapat ini mengandung dua hal. Pertama, komunikasi manusia satu dengan yang lainnya di
masyarakat tidak mudah diperoleh tanpa bahasa. Kedua, adanya bahasa kolektif antar individu dalam
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suatu golongan/umat berfungsi sebagai lambang yang tetap dan khas bagi solidaritas antar individu
penuturnya (Katsoff, 1989: 48–63).
Kalau kita hendak berpikir sejenak tentang hakikat manusia, maka akan kita temukan
berbagai macam jawaban tentang bagaiamana manusia itu. Akan tetapi kalau dirujuk pada
pemahaman keislaman, manusia dapat didefinisikan sebagai “alhayawan alnatiq” yang artinya
‘hewan’ atau makhluk yang berbahasa. Karena kemampuan berbahasa ini lah yang membedakan
manusia dari makhluk yang lainnya dari ciptaan Tuhan. Dengan kemampuan berbahasa pula, manusia
dapat berkomunikasi, berinterakasi, dan berbudaya. Tidak mengherankan jika para ahli bahasa
menyatakan bahwa hakikat terdalam dari manusia tidak lain adalah bahasa. Terlebih jika
disandingkan dengan kenyataan adanya agama yang memberikan ajarannya melalui wahyu bertujuan
untuk memanusiakan manusia, maka keberadaan bahasa sebagai piranti memahami wahyu menjadi
sesuatu yang memang nyata.
Dalam konteks tradisi Islam, perkembangan ilmu bahasa sedemikian sangat penting dan
mendasar. Seperti yang dituturkan oleh ahli‐ahli sejarah, bahwa ilmu yang berkembang lebih awal
pada fase‐fase perkembangan Islam adalah ilmu kebahasaan. Ini bisa diketahui bersama karena
memang dalam kenyataan masyarakat muslim yang dalam istilah Rippin (1990 dalam Esha, 2011: 6)
disebut sebagai scripturalis faith yaitu masyarakat yang keimanannya sangat dipengaruhi oleh
teks‐teks wahyu, dimana mereka menaruh perhatian penting terhadap bahasa sebagai piranti untuk
memahami wahyu. Al‐Qur’an sebagai wahyu bagi umat Islam telah menjadi teks sentral dalam
peradaban. Dasar‐dasar ilmu dan budaya Islam tumbuh dan berdiri di atas landasan di mana teks
sebagai pusatnya. Peradaban teks (hadharah al‐nash) yang tercipta dalam konteks ini bagaimana pun
tidak dapat dilepaskan dari ilmu kebahasaan dimana piranti pemahaman teks itu berada (Zaid, 2005:
1). Di satu sisi, kita sebagai manusia yang beragama, hendaknya dalam berkeyakinan kepada Tuhan
harus disertai dengan kesadaran akal, bukan sekedar kesadaran yang bersifat tradisional yakni
melestarikan warisan nenek moyang, betapapun corak dan konsep agama yang kita anut tersebut.
Dalam hal pengembangan filsafat sebagai suatu disiplin ilmu, kitab suci orang Islam, alQuran menyeru manusia mengamati setiap sesuatu yang ada di langit dan di bumi serta yang ada pada
diri manusia sendiri untuk mengenal hakikat kebenaran. Dalam konteks pembicaraan ini, bahasa
sebagai bagian penting dalam diri manusia merupakan sesuatu yang perlu dikaji untuk mencapai
pengenalan hakikat kekuasaan Tuhan. Jika kita pertalikan persoalan pokok yang digarap oleh ahli-ahli
filsafat sejak periode awal, yaitu mereka yang berfokus pada hakikat alam dan hakikat diri, jelas
bahwa Islam memang menganjurkan penelitian yang demikian. Sebagaimana yang difirmankan
Tuhan orang Islam, Allah SWT dalam Al-Qur’an, terjemahannya:
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"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang
terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal".
(QS Ar-Rum: 22).
Beberapa masalah yang ingin di bahas didalam makalah ini adalah; (a) bagaimana kedudukan ilmu
linguistik dalam perspektif kajian keislaman, (b) bagaimana relasi linguistik, dan hakikat bahasa
dengan berfikir (berfilsafat) dan epistemologis ilmu dalam konsep manusia sebagai hewan yang
berbicara.
B.

PEMBAHASAN

Linguistik dan Filsafat dalam Agama Islam
Istilah ‘linguistik Islami’ dalam konteks ini tidak harus dilihat sebagai suatu usaha
mewujudkan konflik baru dalam linguistik, yaitu antara lingusitik Barat dengan linguistik Islam.
Penggunaan istilah linguistik Islam pada pembahasan makalah ini, tidak lain adalah usaha membentuk
suatu kerangka logis dan berfilsafat yang mengejawantahkan ilmu linguistik yang mendukung
epistemologi Islam, sesuai dengan gagasan pengetahuan keislaman. Oleh karenanya, tidak harus ada
kesalahfahaman bahwa dengan mengutarakan gagasan linguistik yang berteraskan epistemologi Islam
kita perlu menyirnakan konsep-konsep umum tentang bahasa yang selama ini diuraikan dalam tradisi
linguistik Barat, baik tentang unit-unit bahasa seperti fonem, morfem, kata, frasa, klausa, dan wacana
maupun tentang berbagai konsep seperti dialek, intonasi, stilistika dan sebagainya. Islam memandang
tradisi bernalar yang diperoleh manusia melalui bahasa, baik dari segi ilmu pelafalan, penulisan,
maupun pendengarannya menghasilkan dampak budi pekerti (akhlaq) dalam bertindak dan
berperilaku. Bahasa menghubungkan seseorang terhadap aspek mentalistik dan tindakan atas suatu
konsep pemikiran (Amin, 2008: 69).
Perkembangan filsafat di dunia Islam tersebut menjadi pesat dengan adanya usaha
penerjemahan berbagai macam buku ilmu pengetahuan terutama filsafat Yunani ke dalam bahasa
Arab. Namun demikian, bukan berarti bahwa sebelum itu, bangsa Arab Muslim belum mengenal dan
mempunyai filsafat, baik dalam pengertian sebagai cara atau sistem berfikir, maupun sebagai
“kebenaran/kebijaksanaan” yang merupakan produk dari kerja filsafat. Mereka telah mengenal istilah
“al-hikmah” yang berarti “kebijaksanaan” dan usaha untuk mencarinya. Setelah masuknya istilah
falsafah (filsafat) ke dalam perbendaharaan bahasa dan tradisi bangsa Arab Muslim, maka kedua
istilah tersebut dipakai dalam pengertian yang sama atau secara bergantian untuk menyatakan
pengertian filsafat dan filosof dalam dunia Islam pada saat itu (Omar, 1979: 25).
Filsafat bahasa ketika dipandang sebagai piranti dalam mengungkap fenomena agama dapat
dilihat melalui pertukaran gagasan keagamaan dalam suatu komunikasi, baik antar individual maupun
kolektif, selalu menggunakan sistem tanda. Sistem tanda inilah yang memungkinkan komunikasi.
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Karenanya, hubungan antara tanda melahirkan sistem yang memungkinkan pertukaran gagasan antar
manusia. Sistem itu menjelma menjadi struktur tanda atau bahasa. Bahasa juga berarti sistem nilai
yang melingkupi seluruh tindak gerak manusia. Tradisi, budaya, adat, cara berfikir dan sebagainya
termuat dalam bahasa. Sementara, bahasa sebagai alat komunikasi kita sebut, meminjam istilah
Saussure, speech (selanjutnya kita sebut wicara atau ujaran). Dalam hal ini, bahasa berperan sangat
penting. Bahasa adalah satu-satunya entitas di mana ajaran-ajaran agama dikomunikasikan. Tanpanya,
agama tidak akan ada. Bahkan dunia sekalipun nihil tanpanya (Barthes, 1973: 14).
Melalui bahasa, agama hadir di tengah-tengah, bahkan di jantung kehidupan manusia. Tidak
dapat dipungkiri juga bahwa dalam bahasa, agama diperebutkan demi kekuasaan. Karenanya, agama
dapat di reduksi pada bahasa. Eksistensi agama terletak pada bahasanya. Bahasa agama yang hadir di
tengah-tengah kita, baik dalam bentuk

jargon atau pun hasil dari pemikiran mendalam, selalu

diyakini kebenarannya. Diyakini pula bahwa bahasa yang digunakan untuk pengetahuan agama
memiliki referensi objektif. Misalnya mengenai Tuhan. Ketika kitab suci berbicara Tuhan, berarti
Tuhan ada secara objektif “di sana”. Bahkan aturan yang dibuat berdasarkan bahasa agama benarbenar difirmankan Tuhan. Tidak ada yang membantah hal ini. Meski demikian, bahasa agama tetap
saja tidak memiliki referensi indrawi. Karena panca indra manusia, dan bahkan rasio sekalipun
terbatas ketika berbicara tentang metafisika (termasuk juga tentang ihwal ketuhanan). Indra dan rasio
manusia hanya dapat bersentuhan dengan fenomena (benda sebagaimana tampaknya), tidak dengan
nomena (benda pada dirinya) (Hardiman, 2004: 141).
Apa yang selama ini dirumuskan sebagai pengetahuan, di dasarkan pada fenomena, atau apa
yang tampak, tidak bersentuhan dengan benda pada dirinya ‘thing in its self’. Begitupun dengan
metafisika, dalam hal ini Tuhan, yang kita lihat bukan Tuhan pada dirinya. Melainkan dari fenomena
alam lah manusia bisa menyimpulkan adanya Tuhan. Hanya iman yang menjamin objektifitas
informasi dalam agama. Bahasa agama dalam bentuk wahyu dan interpretasi atas wahyu, selanjutnya
dipandang sebagai ajaran universal. Kategori universal bahasa agama berarti apa yang di ajarkan
dalam teks suci berlaku bagi seluruh umat manusia. Ajaran abadi yang tak tergerus oleh ruang dan
waktu. Pada saat kitab suci itu turun barangkali memang ajaran kitab suci tersebut sifatnya partikular.
Karena ia hadir untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi saat itu. Akan tetapi, ketika
zaman sudah berubah, dengan persoalan yang berubah pula, ajaran dari kitab suci tersebut menjadi
normatif. Artinya apa yang terjadi secara historis pada saat turunnya kitab suci, dengan kategori
universalnya, menjadi hilang. Bahasa agama yang digunakan pada periode berikutnya sudah menjadi
prinsip umum yang universal (Mubarak, 2007: 12).
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Konsep Manusia Sebagai Hewan yang Berbicara (Berfikir)
Tuhan orang Muslim, Allah SWT memuliakan manusia dan melebihkannya dari makhlukNya yang lain dengan mengaruniakannya akal dan kemampuan berpikir. Agama Islam menjadikan
akal sebagai salah satu dasar ijtihad (usaha) dalam mempertimbangkan aqidah (keyakinan) yang
termaktub dan tersirat di dalam al-Qur’an dan juga sebagai sesuatu yang akan di mintai
pertanggungjawaban oleh Allah SWT kelak di akhirat (kehidupan setelah kematian). Untuk itu,
mengabaikan peran akal dianggap sebagai suatu bentuk kesalahan atau sebuah dosa. Hal ini
sebagaimana yang di firmankan-Nya dalam al-Quran Surah al-Mulk, ayat 10. Al-Quran menyeru
kepada

manusia

supaya

menggunakan

akal-pikiran

dan

mengingatkan

akan

adanya

pertanggungjawaban di akhirat kelak, dan melalui firman-Nya Surat al-Isra’ ayat 36. “Dan janganlah
kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya
pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya”, secara
tegas Agama Islam mengajarkan kepada orang Muslim untuk tidak mudah ber-taklid atau menjadi
pengikut buta agama dari kepercayaan nenek moyang yang ada sebelumnya dimana dalam tradisinya
seringkali mengesampingkan peran akal. Utusan Allah (Rasul) terakhir dalam agama Islam, Nabi
Muhammad S.A.W, melalui riwayat al-Tarmizi, beliau bersabda, "Janganlah engkau menjadi
pengikut buta". Pada konteks ini, usaha berpikir (ijtihad), yang juga didalamnya termasuk berfilsafat
dianggap sangat penting perannya dalam memahami ajaran agama Islam, khususnya ketika
menafsirkan teks-teks wahyu di dalam al-Qur’an untuk kemudian dirujuk sebagai sumber hukum
Syari’at Islam oleh Ulama’ (para cendikiawan Islam).
Dalam filsafat Islam, manusia di sebut sebagai ‘al-hayawanu natiq’ yakni hewan yang
berbahasa (menurut tafsiran Ulama’, diartikan sebagai berpikir). Istilah natiq atau berbahasa di sini
mengandung maksud bahwa manusia sebagai makhluk yang mampu menggunakan akalnya untuk
mengungkap tanda-tanda (ayat) kebesaran Tuhan yang terdapat di jagat raya atau alam semesta ini
dan kemampuannya untuk merumuskan makna dibalik tanda-tanda tersebut. Merumuskan makna di
sini sebagaimana yang dikatakan al-Attas (1995: 121) yaitu karena dengan kemampuan berbahasa,
manusia dapat mempertimbangkan, membedakan sekaligus menjelaskan segala sesuatu yang dilihat
maupun yang dirasakannya. Lebih jelasnya, kata natiq (berbahasa) dalam bahasa Arab diturunkan dari
akar kata yang sama dengan nutq, kemudian istilah ini dipakai dalam suatu bidang keilmuan wacana
al-mantiq (ilmu logika), yakni keilmuan yang berkaitan dengan persoalan pembentukan hujah
(melogiskan objek argumentasi). Logika adalah cabang filsafat yang mempelajari dasar-dasar dan
aturan penalaran yang dapat membimbing seseorang untuk memperoleh kesimpulan yang benar,
namun ternyata logika tidak hanya menyangkut kegiatan berpikir untuk mencari kebenaran saja tetapi
juga memecahkan masalah secara tepat, efektif, efisien dan aman (Oesman, 2012: 13 & 108).
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Konsep “hewan berbahasa” (al-hayawan al-natiq) atau makhluk rasional, dan kemampuan
manusia menciptakan lambang-lambang linguistik dalam pola-pola yang bermakna (seperti kata,
frasa, klausa, dan wacana), dimungkinkan dilakukan karena adanya sesuatu yang abstrak yaitu logika
(al-‘aql). ‘Aql atau logika merupakan‘suatu ikatan’ yang merujuk kepada satuan yang aktif dan dapat
disadari, mengikat dan menghimpun objek-objek keilmuan kedalam pola pelambangan (kata-kata).
Akal di sini memiliki kedudukan yang sama dengan hati, ruh, dan diri. Akal atau logika merupakan
substansi abstrak dan keberadaanya menjadi alat bagi ruh rasional untuk mengenal dan membedakan
kebenaran dari kepalsuan. Akal merupakan hakikat yang mendasari penafsiran diri manusia. Bahasa
yang menyatu dalam konsep akal atau logika itu adalah bagian penting dalam konsep manajemen diri
manusia dan sekaligus menjadi dasar dari pengetahuan manusia tentang dirinya (al-Attas, 1995: 121).
Islam memandang ilmu linguistik, khususnya dalam hal kajian hakikat bahasa sebagai suatu
kemampuan bawaan (innate faculty) yang menjadi sifat fitrah (alamiah) setiap manusia, tak pandang
dari belahan dunia manapun manusia tersebut berasal. Al-Qur’an sebagai kitab suci dan sumber induk
pengetahuan bagi orang Muslim, menerangkan tentang pengkaruniaan bahasa kepada manusia, dalam
al-Qur’an, Allah SWT berfirman:
“Tuhan yang Maha pemurah yang mengajarkan Qur’an. Dia menciptakan manusia,
mengajarnya pandai berbahasa.”
(Surat al-Rahman, ayat 1-4)
Dari ayat Qur’an di atas dapat kita pahami bahwa pada dasarnya Allah SWT menciptakan
manusia sekaligus mengkaruniakannya kemampuan dalam berbahasa, dengan kata lain, ‘language
faculty’, disebut juga potensi berbahasa. Pada konsepnya kemampuan ini telah ada pada setiap diri
manusia sejak dilahirkan ke dunia. Menurut Chomsky (2000:81), alat atau organ bahasa ini telah
tumbuh pada fase embrio (potensi pembawaan ini, disebutnya sebagai language acquisition device
(LAD), ini dapat diperoleh melalui pengalaman dan pengajaran, dimungkinkan melalui perantara
sosial seperti keluarga dan teman, lembaga pendidikan serta masyarakat sekitar. LAD ini menurut
Chomsky meliputi pengkajian tentang Tata Bahasa Universal yang termasuk didalamnya
mendeskripsikan ilmu bunyi suatu ujaran, menghubungkan kata menjadi wacana, dan pembentukan
makna ujaran, kesemua ini kita kenal sebagai fonologi, sintaksis dan semantik (Chomsky, 2000:81).
Dalam pandangan Islam, potensi bahasa yang dikaruniakan Tuhan, berkaitan erat dengan
konsep pengkaruniaan ilmu sejak manusia dalam alam arwah, yaitu sebelum ruh ditiupkan ke jasad
manusia (embrio) (al-Attas, 1995:174). Tentang bagaimana manusia ketika masih di alam arwah telah
berkomunikasi dengan Allah SWT (dasar ilmu tauhid/kepercayaan). Sebagaimana yang di firmankanNya dalam terjemahan al-Qur’an:
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“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi
mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman):
"Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), Kami
menjadi saksi". (kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak
mengatakan: "Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap
ini (keesaan Tuhan)" (Surah al-A’raf, ayat 172)
Pada al-Qur’an ayat 172, Surah al-A’raf di atas sangatlah jelas menerangkan bahwa manusia telah
dikaruniakan potensi/kemampuan berbahasa sebelum lahir ke dunia, meski komunikasi manusia (pada
saat itu) dengan Tuhan, Allah SWT tentu bukan dalam bentuk bahasa tertentu sebagaimana yang kita
gunakan di alam manusia pada umumnya. Selain itu, dari penjelasan pemberian potensi bahasa
tersebut menghantarkan kita kepada penjelasan tentang proses turunnya ilmu (pengetahuan), yaitu
bagaimana manusia menerima pengetahuan tentang penciptanya, sebagai dasar ilmu tauhid atau
konsep ke-Esaan Tuhan. Maksudnya, sejak masih di dalam alam arwah setiap manusia (embrio) telah
di karuniakan pengetahuan ketuhanan. Pada dasarnya manusia mengenal akan adanya Tuhan sebagai
Sang Pencipta, manusia tahu akan dirinya sebagai ciptaan Tuhan (sebagaimana Muslim mengakui
adanya satu Tuhan, yaitu Allah SWT), dan dari pengetahuan itu pula manusia memahami tentang
hakikat lain dari segala ciptaan Tuhan. Oleh karenanya, seorang Sufi (ahli agama Islam- biasanya
yang menekuni bidang ilmu tertinggi dalam Islam, Tasawwuf) pernah mengatakan “Barangsiapa
mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya”.
Bahasa: Keragaman dan Jendela Pengetahuan
Pertumbuhan dan keberagaman bahasa dan perubahan dalam aturan linguistik mulai dari
aspek fonetik, logis, dan sintaksis bahasa-bahasa yang ada merupakan bidang penyelidikan yang
penting untuk ditelaah. Linguistik sinkronis dan diakronis, studi perbandingan bahasa yang berbeda,
dan perubahan bahasa membukakan jendela wawasan kita akan pentinya mensyukuri nikmatNya dan
salah satu tanda keberadaan Tuhan. Alquran menggugah rasa keingintahuan umat Muslim secara
khusus dan seluruh umat manusia pada umumnya untuk mempelajari dan menjunjungtinggi
keragaman bahasa dan menyatakannya sebagai tanda penting kekuatan ilahi yang merupakan bagian
dari keseimbangan alam semesta. Berikut kutipan ayat Qur’an mengenai variasi bahasa:
Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan
bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda bagi orang-orang yang mengetahui (Surat Ar-Ruum, 30:22)
Variasi antar bahasa dapat digambarkan dengan aturan yang pasti. Mereka sangat bervariasi secara
sistematis dan dengan keteraturan seperti itu, ahli linguis telah membandingkan peraturan ini dengan
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"undang-undang suara" fisika. Setiap kali kita mempelajari bahasa baru, menganalisis tatabahasanya,
dan membandingkan bentuk barunya dengan yang lama atau dialek dan bahasa terkait lainnya, kita
mengagumi desain yang sempurna dalam strukturnya, dan oleh karena itu dengan anugrah ilahiah
pengetahuan akan keragaman bahasa-bahasa baik yang di Nusantara maupun di dunia adalah refleksi
keagunganNya yang patut disyukuri.
Kemudian, terkait bagaimana bahasa menjadi mediator dalam dialektika pengetahuan, Ibn
Khaldun (hal.277) menganggap bahasa sebagai sarana untuk memperoleh dan memberi pengetahuan.
Siapapun yang menyelami dunia pengetahuan umumnya dihadapkan dengan gagasan-gagasan yang
di dalamnya terdiri atas kata-kata yang digunakan untuk mengekspresikan gagasan tersebut.
Mengenai bagaimana prosesnya, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang makna linguistik
dalam setiap kata-kata yang membentuk gagasan ini. Perlu disadari bahwa pengetahuan ini terbentuk
karena masyarakat pengguna suatu bahasa terbiasa dengan bahasa yang

mereka gunakan. Ibn

Khaldun (hal. 308) juga mendalihkan bahwa salah satu sifat yang paling mendasar refleksi bahasa
sebagai media berpikir adalah termanifestasinya di dalam diri manusia suatu daya atau kekuatan untuk
memprediksi kejadian. Fungsi pemikiran yakni untuk menciptakan model realitas dengan cara/melalui
pengejawantahan akan simbol-simbol internal. Dalam proses menciptakan model realitas, manusia
diberikan kemampuan untuk menerjemahkan objek atau peristiwa eksternal menjadi simbol dan oleh
karena itu memungkinkan pikiran menghasilkan lambang lebih lanjut dengan penalaran inferensial.
Akhirnya pikiran membuat hipotesis atau perhitungan simbol baru ini ke dalam proses eksternal.
Menurut Ibn Khaldun, hubungan antara persepsi, pengetahuan, dan bahasa merupakan proses
yang dimulai dari persepsi realitas (idrak atau tasawwur). Persepsi ini kemudian diikuti dengan
penegasan atau pengingkaran atribut esensial dari realitas tersebut. Setelah meneguhkan atau
meniadakan atribut-atribut ini, kemudian memproses dan menetapkan pemikiran atau pengetahuan
ilmiah. Untuk memverifikasi kebenaran, baik yang diterima atau ditolak, gagasan-gagasan yang
membentuk pengetahuan dalam pikiran seseorang perlu dikomunikasikan. Hal ini kemudian menjadi
titik penting dari peran bahasa. Hubungan bahasa dan pengetahuan adalah bahwa ekspresi linguistik
tidak hanya dari penafsiran suatu gagasan pikiran. Seseorang juga harus melibatkan diri dalam
menyampaikan gagasannya melalui diskusi, pengajaran, dan penelitian ilmiah yang konstan.
Dengan demikian pemakalah mengemukakan suatu sudut pandang filsafat berbeda tentang
bagaimana Islam menempatkan linguistik sebagai “suatu kajian ilmiah/’saintific knowledge’ tentang
bahasa berdasarkan ilmu tasawwuf, ringkasnya cara pandang Islam”. Meski ajaran Agama Islam
dikaji dalam bahasanya, yaitu bahasa Arab, namun ini tidak berarti meremehkan peran bahasa lain,
firmanNya SWT: “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul (utusan/nabi) melainkan dengan bahasa
kaumnya agar ia dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada mereka” (Surat Ibrahim, Ayat 4).
Hal mendasar yang secara langsung berkaitan dengan linguistik dan anjuran berpikir logis (berfilsafat)
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dalam Islam adalah hakikat bahasa sebagai alat dari kegiatan berpikir itu sendiri. Menurut pemakalah,
persoalan hakikat bahasa merupakan permasalahan yang fundamental dalam perbincangan filsafat
bahasa dan pendidikan bahasa. Dapat kita renungkan implikasinya, bahwa tanpa adanya pemahaman
jelas tentang hakikat bahasa, pendidikan bahasa tidak akan dapat berlangsung di atas landasan yang
tepat. Strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa sekiranya tidak akan berhasil mencapai inti dari
pendidikan bahasa.
C.

SIMPULAN
Usaha pemakalah dalam menguraikan pemahaman mengenai sudut pandang umat Islam

terhadap konsep berkesinambungannya kegiatan berbahasa dan berpikir filosofis, dan sikap kita
sebagai manusia beragama terhadap disiplin linguistik dapat di kejawantahkan dengan logis melalui
sisi keilmiahan Kitab Suci keyakinan umat Islam, yang diturunkan 1400an tahun yang silam.
Meskipun pemahan kita tentang ilmu linguistik selama ini telah sedemikian lamanya berada dalam
jalur pemikiran, filsafat dan pandangan Barat dalam mendeskripsikan karunia kebahasaan, yang
notabenenya, patut kita syukuri dengan cara melatih memikirkannya. Pemakalah meyakini ada banyak
aspek keilmiahan yang dapat diterangkan oleh agama, baik itu dari sudut pandang agama Islam,
Kristen, Kong Hu Chu, Budha dan Hindu sekalipun untuk mengkritisi dan merelasikan kemampuan
nalar logis umum menuju khusus, yaitu melalui cara pandang agama/jalan hidup kita masing-masing.
Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa baik linguis maupun filsuf Islam juga telah banyak berhutang
budi kepada ilmuan Barat dalam berbagai aspek yang mengejawantahkan dimensi keilmuan,
khususnya ilmu bahasa (linguistics), baik dalam klasifikasi dan penjabaran alat ucap linguistik
maupun dalam penelitian tentang kategori dan fungsi bahasa itu sendiri.
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ABSTRAK
Makalah ini bertujuan mendeskripsikan hasil analisis delapan teks pemberitaan mengenai konflik internal
Keraton Surakarta (KIKS) dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman Fairclough.
Telaahnya meliputi analisis teks (deskripsi), praktik wacana (interpretasi), dan praktik sosial (eksplanasi). Hasil
analisisnya sebagai berikut. (1) Struktur teks pemberitaan KIKS terdiri atas empat unit wacana: judul
pemberitaan, orientasi, sequence of events, penutup. Penggunaan modalitas dan kalimat positif
merepresentasikan ideologi positif kubu Hangabehi-Tejowulan serta pihak pemerintah. Sebaliknya, tuturan
mengancam dan kalimat negatif merepresentasikan ideologi negatif kubu Lembaga Dewan Adat Keraton
Surakarta (LDAKS). Metafora digunakan untuk menegaskan maksud, membela diri, menyerang pihak yang
berkonflik. (2) Hasil interpretasi menunjukkan apa yang terjadi, siapa yang terlibat, hubungan apa dengan isu
yang diangkat, dan apa peran bahasa. (3) Eksplanasi menjelaskan kondisi sosio-kultural yang terdiri atas situasi
ketika teks pemberitaan diproduksi, pengaruh institusi (kubu yang terlibat) terhadap teks yang diproduksi, dan
kondisi masyarakat Keraton Surakarta terkait dengan kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Kata kunci: analisis wacana kritis Fairclough, teks pemberitaan, media online, deskripsi, interpretasi,
eksplanasi.

ABSTRACT
This paper aims to describe the results analysis of eight texts report on the internal conflict of Keraton Surakarta
(KIKS) by using critical discourse analysis (CDA) approach of Norman Fairclough. The studies include text
analysis (description), discourse practice (interpretation), and social practice (explanation). The results of the
analysis as follows; (1) the text structure of KIKS consists of four discourse units: title of report, orientation,
sequence of events, conclusion. The use of modalities and positive sentences represent positive ideology of the
Hangabehi-Tejowulan's group and the government. On the other hand, threatening and negative sentences
represent the negative ideological group of Lembaga Dewan Adat Keraton Surakarta (LDAKS) or the Surakarta
Royal Council. Metaphors were used to emphasize the purpose, self-defense, attack the conflicting party. (2)
The results of the interpretation show what happened, who was/were involved, what relationship to the raised
issue, and what role of the language. (3) The explanation describe and explain the socio-cultural conditions
comprising the situation when the text report was produced, the influence of the institution (the involved party)
on the text produced, and the condition of the Surakarta Keraton community in terms of economic, political,
social and cultural interests.
Keywords: critical discourse analysis of Fairclough; text report; online media; description; interpretation;
explanation

A. PENDAHULUAN
Kajian ini bertujuan mendeskripsikan teks pemberitaan mengenai “Mencari Solusi Konflik
Keraton Surakarta” dengan menggunakan ancangan utama analisis wacana kritis model Norman
Fairclough (1989, 1995). Pemberitaan mengenai perebutan kekuasaan untuk menduduki singgasana
kerajaan di Keraton Surakarta oleh dua ‘Matahari’, Hangabehi dan Tejowulan, sempat mencuat
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menasional baik di media cetak, media elektronik (radio dan televisi), maupun di media online, Juni
2012 sampai dengan Maret 2014.
Konflik internal di Keraton Surakarta terjadi setelah Paku Buwono XII meninggal pada tahun
2004. Beliau wafat tanpa meninggalkan permaisuri dan putra mahkota; sekalipun isteri selirnya 6
orang dan anaknya 35 orang (Sindonews, 27/8/2013). Sebagian pihak mendukung pengangkatan putra
tertua, KGPH Hangabehi sebagai pengganti. Sementara, sebagian lainnya mendukung putra kelima,
KGPH Tejowulan sebagai pengganti. Akhirnya selama lebih dari 7 tahun terdapat dua raja ‘kembar’
pada kerajaan penerus dinasti Mataram tersebut (Politikindonesia, 5/6/2012).
Bagaimana proses komunikasi selanjutnya setelah terjadi perebutan kekuasaan dan bagaimana
solusi terhadap konflik tersebut? Siapa saja partisipan (pelibat wacana) yang ikut ‘bermain’ dalam
konflik dan penyelesaian konflik itu? Pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan penting terkait
dengan realitas sosial yang terjadi dalam komunitas masyarakat dan analisis wacana kritis (AWK)
berkepentingan untuk membantu ‘mengurai persoalan’ itu dari sisi analisis wacana, baik analisis teks,
praktik wacana, maupun praktik sosial-budaya. Salah satu pendekatan dalam AWK, dan yang
diterapkan dalam makalah ini, adalah AWK model Fairclough (1989, 1995).

B. KAJIAN TEORI DAN METODE
Kajian teori dan pendekatan AWK Fairclough beserta metode analisisnya dipaparkan secara
singkat sebagai berikut.
1. Karakteristik Pendekatan AWK Model Fairlough
Pendekatan AWK Fairclough berasumsi bahwa bahasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan
dalam kehidupan dan komunikasi sosial, saling berinteraksi dengan unsur-unsur lain dalam kehidupan
dan komunikasi sosial, sehingga analisis wacana juga harus memperhatikan persoalan di luar
kebahasaan. Fairclough (1989) berpandangan bahwa konsep wacana sebagai praktik sosial
mempunyai tiga implikasi. (1) Wacana merupakan bagian dari masyarakat yang tidak dapat berdiri
sendiri dan dipisahkan dari masyarakat. (2) Pemahaman wacana sebagai praktik sosial memberi
implikasi bahwa wacana merupakan psoses sosial. Sebagaimana masyarakat berproses dan
berkembang, maka wacana (bahasa) sebagai sarana komunikasi juga berproses dan berkembang. (3)
Wacana berproses sesuai dengan yang dikondisikan dalam masyarakat. Ada dialektika antara bahasa
dan kondisi sosial. Wacana dipengaruhi oleh kondisi sosial, akan tetapi kondisi sosial juga
dipengaruhi oleh wacana. Berdasarkan implikasi tersebut, Fauzan (2015) berkesimpulan bahwa
fenomena linguistik bersifat sosial, sementara fenomena sosial juga bersifat linguistis. Linguistik
bersifat sosial karena linguistik sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari pengaruh lingkungan
sosialnya. Kondisi sosial juga bersifat linguistis karena aktivitas berbahasa dalam konteks sosial tidak
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hanya menjadi wujud ekspresi atau refleksi dari proses dan praktik sosial, tetapi juga merupakan
bagian dari proses dan praktik sosial tersebut.
Karakteristik penting dari AWK, menurut Fairclough (1989, 1995), van Dijk (1997),
Fairclough dan Wodak (1997), Eriyanto (2001), dan Badara (2012), terdiri atas tindakan, konteks,
historis, kekuasaan, dan ideologi.
a. Tindakan. Wacana dipahami sebagai tindakan. Wacana disosialisasikan sebagai bentuk interaksi
yang mempunyai tujuan. Wacana dipahami sebagai sesuatu yang diekspresikan secara sadar,
terkontrol, bukan sesuatu yang di luar kendali atau diungkapkan di luar kesadaran.
b. Konteks. AWK memandang bahasa sebagai praktik sosial, maka Fairclough memposisikan
konteks sosial sebagai bagian yang amat penting dalam AWK, dan AWK sendiri menjadi
penghubung di antara teks dan konteks sosial. Konteks yang perlu diperhatikan dalam
menganalisis wacana adalah konteks situasi sosial, praktik sosial, dan intertekstualitas terjadinya
proses saling mempengaruhi secara timbal-balik (dialektik) antara bahasa dan sosial. Van Dijk
(2008) membagi konteks menjadi tiga kelompok besar: setting, partisipan, dan peristiwa
komunikasi. Wacana harus diperhatikan dari konteks waktu dan tempat kejadian, kaitannya dengan
peristiwa masa lampau dan masa depan. Konteks partisipan menunjukkan siapa yang terlibat dalam
peristiwa itu dan identitasnya (raja, wakil raja, pemangku adat, majikan, gubernur, presiden, wakil
rakyat, dll), perannya dalam masyarakat, relasi kekuasaan yang dimiliki (raja dan wakilnya, raja
dan pemangku adat, majikan dan karyawannya, presiden dan rakyatnya, dll), ideologi yang dianut,
tujuan berwacana, dan pengetahuan yang dimiliki.
c. Historis. Konteks historis penting dalam AWK. Ketika AWK menempatkan wacana dalam
konteks sosial tertentu berarti wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dimengerti
tanpa menyertakan konteks yang mengelilinginya. AWK tidak hanya mencari tahu kapan peristiwa
itu terjadi, namun juga ingin mengetahui lebih dalam mengapa peristiwa itu terjadi. Situasi sosial
politik, suasana pada saat terjadinya peristiwa itu, dan hal-hal lain yang melingkupi terjadinya
peristiwa itu merupakan aspek penting dalam konteks historis.
d. Kekuasaan. Konteks kekuasaan menjadi salah satu pembeda utama antara analisis wacana
(anawa) dan AWK. Menurut Eriyanto (2001), setiap wacana yang muncul dalam bentuk teks,
percakapan, atau apa pun, tidak dipandang sebagai sesuatu yang alamiah, wajar, dan netral, tetapi
merupakan bentuk pertarungan kekuasaan (misalnya kekuasaan laki-laki terhadap perempuan
dalam hal seksisme, kekuasaan raja terhadap bawahannya, legislatif terhadap eksekutifnya, dll).
Oleh karena itu, AWK tidak membatasi diri pada detil teks atau struktur wacana saja, tetapi juga
menghubungkannya dengan kekuatan dan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya tertentu.
Dalam hal ini, kelompok yang dominan (yang memiliki power) memungkinkan membuat
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kelompok lain (yang tidak memiliki power) bertindak sesuatu sesuai dengan yang diinginkannya.
Demikian juga, yang kuat akan mengontrol/mengendalikan yang lemah, yang mempunyai dan
menguasai sarana komunikasi mampu memproduksi wacana dan berkuasa mengatur

dan

mengendalikan kelompok oposisinya, dst.
e. Ideologi. AWK membidik ideologi yang tersembunyi di dalam komunikasi verbal yang
menggunakan bahasa sebagai sarananya. Ideologi merupakan kajian sentral dalam AWK. Eriyanto
(2001) mengatakan bahwa teks, percakapan, dan lainnya adalah bentuk dari praktik ideologi atau
pencerminan dari ideologi tertentu. Menurut Badara (2012) ideologi mempunyai dua pengertian
yang bertolak belakang, secara positif dan negatif. Secara positip, ideologi dipersepsi sebagai suatu
pandangan dunia (worldview) yang menyatakan nilai kelompok sosial tertentu untuk membela dan
memajukan kepentingan-kepentingan mereka. Secara negatif, ideologi dipandang sebagai suatu
kesadaran palsu, yakni kebutuhan untuk melakukan penipuan dengan cara memutarbalikkaan
pemahaaman orang mengenai realitas sosial. Wacana tidak dipahami sebagai sesuatu yang netral
dan berlangsung secara alamiah karena pada setiap wacana selalu terkandung ideologi untuk
mendominasi dan merebut pengaruh melalui komunikasi.
Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa AWK tidak hanya bertumpu pada satu
ancangan tunggal, melainkan selalu multidisiplin. AWK berusaha menyingkap ideologi berdasarkan
strategi pencitraan positif terhadap diri sendiri dan pencitraan negatif terhadap pihak lain.
Selanjutnya, AWK ini akan difokuskan pada tiga analisis, yakni analisis teks (deskripsi isi
komunikasi), analisis praktik wacana (interpretasi lebih mendalam mengenai isi komunikasi), dan
analisis praktik sosio-kultural (eksplanasi). Ketiga analisis tersebut dipaparkan sebagai berikut.
a. Analisis teks (deskripsi)
Analisis pada tataran deskripsi teks lebih memfokuskan pada penggunaan bahasa untuk
melacak tema-tema yang diangkat dalam pempemberitaanan yang mencerminkan ideologi.
Penggunaan bahasa tersebut meliputi penggunaan kata, metafora, dan struktur kalimat yang
digunakan oleh pemroduksi teks.
b. Analisis praktik wacana (interpretasi)
Analisis praktik wacana (proses interpretasi) dilakukan dengan mencari makna hubungan
antara interpretasi teks dan interpretasi konteks. Interpretasi teks dilakukan dalam empat tataran:
ujaran, makna ujaran, koherensi lokal, dan keutuhan wacana. Pada tataran ujaran (surface of
utterance), peneliti mengidentifikasi penggunaan kata dan kalimat dengan menggunakan pengetahuan
fonologi dan gramatika. Pada tataran makna ujaran (meaning of utterance), peneliti mengidentifikasi
ujaran dengan menggunakan pengetahuan semantik dan pragmatik. Pada tataraan koherensi lokal
(local coherence), peneliti mengidentifikasi keterkaitan antarkata dan kalimat dengan menggunakan
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pemahaman

pemanfaatan

kohesi.

Selanjutnya,

pada

tataran

keutuhan

wacana,

peneliti

mengidentifikasi teks secara global dengan menggunakan skemata.
Interpretasi konteks dilakukan pada dua tataran: konteks situasi dan intertekstualitas. Pada
tataran konteks situasi, peneliti mengidentifikasi konteks situasi dengan mengamati pengaruh sosial
terhadap teks. Pada tataran intertekstualitas, peneliti menyelidiki intertekstualitas teks dengan
membandingkan antara teks yang ada dengan teks yang muncul terlebih dahulu.

c. Analisis praktik sosio-kultural (eksplanasi)
Analisis praktik sosio-kultural (eksplanasi) merupakan analisis hubungan antara praktik
wacana dan konteks sosial. Analisis ini bertujuan mencari penjelasan atas hasil penafsiran pada
tataran deskripsi dan tataran interpretasi. Pada tataran ini, peneliti menganalisis dan menjelaskan
hubungan antara kecenderungan di dalam teks, kompleksitas dalam praktik wacana, dan juga prosesproses di dalam perubahan sosial.
Pada tahap ini, peneliti mencari penjelasan dari hasil penafsiran dengan merujuk pada kondisi
sosio-kultural di sekitar teks diproduksi. Kondisi sosio-kultural, menurut Fairclough (1989), dibagi
menjadi tiga bagian: situasional, institusional, dan sosial. Situasional adalah situasi unik ketika sebuah
teks diciptakan. Institusional adalah pengaruh institusi organisasi terhadap teks yang diproduksi.
Sosial adalah hal-hal makro dalam masyarakat, seperti sistem politik, sistem ekonomi, atau budaya
masyarakat.

2. Metode AWK
Kerangka AWK yang dikembangkan oleh Fairclough (1989, 1995) bersifat tiga dimensi (tiga
level) yang terdiri atas analisis teks, analisis praktik wacana, serta analisis praktik sosio-kultural.
Analisis teks mencakup tiga fungsi, fungsi representasi, relasi, dan identitas. Analisis praktik wacana
terkait dengan bagaimana cara memproduksi dan mengkonsumsi teks. Praktik sosio-kultural
menganalisis tiga hal, yaitu ekonomi, politik (khususnya berkaitan dengan isu kekuasaan dan
ideologi), dan budaya (khususnya berkaitan dengan nilai dan identitas) yang juga mempengaruhi
institusi media dan wacananya. Pembahasan praktik sosio-budaya meliputi tiga level, yakni level
situasional, institusional, dan sosial. Level situasional berkaitan dengan produksi dan konteks
situasinya. Level institusional berkaitan dengan pengaruh institusi secara internal maupun eksternal.
Level sosial berkaitan dengan situasi yang lebih makro, seperti sistem politik, sistem ekonomi, dan
sistem budaya masyarakat secara keseluruhan.
Metode yang dikembangkan meliputi: (1) deskripsi linguistik teks dari segi kebahasaan, (2)
interpretasi hubungan antara proses produksi dan konsumsi teks dengan teks (interpretasi hubungan
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intertekstualitas), dan (3) eksplanasi hubungan antara proses diskursif (produksi dan konsumsi teks)
dan proses sosio-kultural. Dengan demikian, analisis Fairclough didasarkan pada bagaimana
menghubungkan teks secara mikro dengan konteks masyarakat secara makro.
C. PEMBAHASAN
ANALISIS TEKS PEMBERITAAN “MENCARI SOLUSI KONFLIK KERATON
SURAKARTA”
Pada bagian ini dipaparkan analisis teks pemberitaan terkait dengan konflik internal di
Keraton Surakarta, antara KGPH Hangabehi dan KGPH Tejowulan serta pihak-pihak lainnya yang
terkait, seperti pemangku adat, wali kota, gubernur, presiden, dan DPR. Paparan diawali dengan
deskripsi struktur teks pemberitaan, tema teks pemberitaan, gramatika teks pemberitaan, deskripsi
kosakata yang digunakan dalam teks pemberitaan, kemudian diikuti interpretasi, dan dilanjutkan
dengan eksplanasi.
1. Deskripsi
a. Deskripsi Struktur Teks Pemberitaan
Analisis struktur teks pemberitaan terkait dengan struktur retorika yang digunakan oleh
pelibat wacana dalam peristiwa komunikasi yang pada umumnya menggunakan pola retorika yang
terstruktur, diawali dengan orientasi, disusul inti pembicaraan (sequence of events), kemudian diakhiri
dengan penutup; atau secara singkat retorika pemberitaan terdiri atas bagian pembukaan, isi, dan
penutup (Sumarlam, 2013). Jadi, struktur retorika menampilkan pola penyusunan teks yang tersaji
dalam penyusunan bagian pembukaan, inti, dan penutup, serta memberikan petunjuk maksud suatu
teks diproduksi, dan memberikan arah mengapa teks diproduksi.
Kajian ini menunjukkan bahwa struktur teks pemberitaan mengenai konflik raja ‘kembar’ Keraton
Surakarta terdiri atas empat unit wacana, yakni judul pemberitaan, orientasi, sequence of events, dan
penutup. Salah satu contoh teks pemberitaan (1) dalam Tribunnews.com., Jakarta (1/4/6/12), berjudul
“Hadiri Rekonsiliasi Tejowulan Disergap Adik Hangabehi” disajikan pada tabel 1 berikut ini. (lihat
Tabel 1. Struktur Teks Pemberitaan (Tribunnews.com.1/4/6/12))
Teks

pemberitaan

tersebut

ditulis

untuk

menyampaikan

pemberitaan

mengenai

ketidaksetujuan adik KGPH Hangabehi (GRAy Koes Indriyah dan GRAy Koes Murtiyah), akan
terjadinya rekonsiliasi “Dwi Tunggal” Keraton Surakarta sehingga terjadi penyergapan terhadap
KGPH Tejowulan. Secara urut pokok teks pemberitaan tersebut terdiri atas empat unit wacana: judul,
orientasi, sequence of events, dan penutup. Konstruksi teks yang dibangun oleh keempat unit wacana
tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dan membentuk satu kesatuan jenis teks, teks pemberitaan.
Unit pertama, judul, berfungsi menunjukkan peristiwa penting yang terjadi. Bagian ini
menentukan layak tidaknya sebuah peristiwa diangkat menjadi pemberitaan. Teks pemberitaan harus
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menyajikan informasi yang menarik, penting, dan fenomenal. Semakin kontroversial, sebuah
pemberitaan semakin layak/menarik untuk diekspos.
Unit kedua, orientasi, merupakan bagian yang memperkenalkan inti peristiwa yang
diberitakan. Dalam hal ini, inti peristiwanya adalah terjadinya insiden pada saat akan dilaksanakan
penandatanganan dukungan Dwi Tunggal Keraton Surakarta (satu keraton dua raja), antara KGPH
Hangabehi dan KGPH Tejowulan, karena GRAy Koes Indriyah (adik KGPH Hangabehi) emosi
terhadap KGPH Tejowulan, tidak setuju dilaksanakannya penandatanganan tersebut.
Unit wacana ketiga, sequence of events, menjadi bagian paling penting dari teks pemberitaan
karena bagian inilah yang memaparkan secara utuh dan detail peristiwa utama yang terjadi. Bagian ini
meliputi partisipan peristiwa, waktu, dan tempat terjadinya peristiwa. Bagian ini juga memuat
sumber-sumber informasi pendudkung, dapat berupa wawancara, kutipan pernyataan dari narasumber,
atau gambar visual yang mendukung informasi mengenai peristiwa yang diberitakan. Pada teks (1)
tersebut terdapat tiga kutipan pernyataan, satu kutipan pernyataan dari GRAy Koes Indriyah, "Kamu
ini mau masuk keraton hanya mengacak-ngacak saja," ujar GRAy Koes Indriyah, tuduhan ini
ditujukan kepada KGPH Tejowulan; kutipan kedua dari GRAy Koes Murtiyah, "Saya mau ngomong
sama kakak saya yang tidak lain adalah raja saya. Saya tidak diperbolehkan masuk itu kenapa? Saya
juga ada di dalam dan membawa suara rakyat yaitu komunitas adat. Ini sudah otoriter banget," ujar
GRAy Murtiyah (ia menuduh DPR RI otoriter karena tidak boleh masuk dan kemudian ia diusir oleh
petugas Pengamanan Dalam DPR RI agar keluar dari ruang Pustakaloka, kompleks DPR RI, Jakarta);
dan "(Hangabehi) sebagai pemangku adat. Semua yang dijalankan berdasarkan aturan adat. Kita
memutuskan sesuatu harus bersama-sama dengan lembaganya, tidak bisa sendirian. Ini sudah luar
biasa, sakit diperalat seperti ini," tandas GRAy Murtiyah. Yang terakhir ini adalah ungkapan sakit hati
dan penyesalan Koes Murtiyah terhadap sikap dan keputusan kakaknya, KGPH Hangabehi, yang telah
mengambil keputusan pribadi tanpa minta pertimbangan LDAKS.
Unit wacana keempat, penutup, berfungsi untuk menutup penyampaian informasi terhadap
peristiwa yang terjadi. Teks pemberitaan tersebut ditutup dengan sebuah informasi bahwa akhirnya
penandatanganan rekonsiliasi tersebut berjalan dengan lancar disaksikan Ketua DPR RI Marzuki Alie,
perwakilan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, dan Menteri Pekerjaan Umum, serta anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah.
b. Tema Teks Pemberitaan
Dari hasil penelusuran di media (internet), ditemukan 10 teks pemberitaan terkait dengan
konflik yang terjadi di Keraton Surakarta: 1 teks pemberitaan di Tribunnews, 1 teks pemberitaan di
Politikindonesia, 1 teks pemberitaan di Antara Jateng, 5 teks pemberitaan di Sindonews, dan 2 teks
pemberitaan berupa biografi singkat KGPH Hangabehi dan KGPH Tejowulan. Tema utama yang
diangkat adalah mencari solusi konflik Keraton Surakarta dengan beberapa subtema, antara lain
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(secara kronologis berdasarkan waktu pemberitaan) sebagai berikut: penyergapan terhadap KGPH
Tejowulan pada saat rekonsiliasi, rekonsiliasi melanggar hukum adat dan negara, pertikaian antara
kubu raja kembar dengan kubu pemangku adat keraton, kesulitan berbagai pihak dalam mendamaikan
kubu yang bertikai, kirab bersama Hangabehi-Tejowulan pertanda damai, konflik Keraton Surakarta
akan berakhir sebelum jumenengan, Dewan Adat harus bubar, surat PB XIII kepada SBY, biografi
KGPH Hangabehi, dan biografi KGPH Tejowulan. Dari 10 teks pemberitaan tersebut, 8 teks
pemberitaan utama dikaji, sedangkan dua teks pemberitaan yang disebut terakhir (biografi Hangabehi
dan Tejowulan) merupakan sumber pendukung. Ke-8 tema tersebut diuraikan secara singkat sebagai
berikut.
1) Penyergapan terhadap KGPH Tejowulan pada saat rekonsiliasi
Penyergapan dilakukan oleh Koes Indriyah dan Koes Murtiyah terhadap KGPH Tejowulan di
ruang Pustakaloka, kompleks DPR RI, Jakarta, Senin 4 Juni 2012 karena mereka berdua tidak
setuju dengan adanya “Dwi Tunggal”, raja kembar Hangabehi dan Tejowulan di Keraton
Surakarta. Usaha membatalkan penandatanganan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Koes Indriyah
dan Koes Murtiyah gagal, justru berakibat diusirnya kedua orang tersebut. Salah satu kutipan teks
pemberitaan dari Tribunnews.com adalah sebagai berikut, “Karena aksinya itu, GRAy Indriyah dan
GRAy Koes Murtiyah diusir dari Ruang Pustakaloka oleh Pengamanan Dalam DPR RI.
Kedatangan mereka dianggap untuk membuat onar jalannya acara. Lagipula, acara
penandatanganan di rumah rakyat ini atas usulan Dwi Tunggal.”
2) Rekonsiliasi melanggar hukum adat dan negara
Politikindonesia.com menampilkan teks pemberitaan bahwa setelah penandatangaan kesepahaman
dukungan atas rekonsiliasi Keraton Surakarta tidak berarti konflik internal telah berakhir.
Persoalan serius masih muncul karena Ketua LDAKS, Koes Murtiyah, menolak keras keabsahan
kesepakatan damai Raja Kembar tersebut. Di Keraton Surakarta tidak ada dua raja, yang ada hanya
satu raja. Koes Murtiyah menganggap rekonsiliasi dua raja ini cacat hukum. Menurut Koes
Murtiyah, proses perdamaian tersebut melanggar hukum adat dan hukum negara, kemudian ia
mengemukakan bukti-bukti dan argumentasi. Dari transkrip hasil wawancara yang dilakukan oleh
Elva Setyaningrum, salah satu wartawan Politikindonesia.com, diketahui bahwa Koes Murtiyah
merasa sangat terhina karena sebagai Ketua LDA merasa tidak “diuwongke”, artinya tidak diajak
bicara tentang akan dilaksanakannya rekonsiliasi. Bahkan, Koes Murtiyah juga menghujat
(menjelek-jelekkan) baik kepada Hangabehi maupun Tejowulan dengan pernyataan-pernyataan
yang memunculkan citra negatif, terutama untuk Tejowulan.
3) Pertikaian antara kubu raja kembar dengan kubu pemangku adat keraton
Sindonews.com (27/8/2013), melalui wartawannya Rendra Saputra, menurunkan pemberitaan yang
sangat menarik khalayak, di bawah judul “Dua ‘Matahari’ di Kasunanan Solo”. Teks pemberitaan
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ini mengangkat tema “pertikaian antara kubu raja kembar dengan kubu pemangku adat keraton”.
Sindonews.com memaparkan secara kronologis terjadinya konflik silang sengketa tahta yang
terjadi di Keraton Surakarta yang bermula sejak wafatnya PB XII, 12 Juni 2004. Pada Agustus
2004 kubu KGPH Tejowulan mengukuhkan diri sebagai PB XIII; sebulan kemudian kubu KGPH
Hangabehi juga mengukuhkan dirinya sebagai PB XIII. Raja kembar pun muncul di Kota Solo.
Sejak itu, konflik makin runcing, bahkan terus berlanjut hingga kini, hampir delapan tahun setelah
ayah mereka berdua mangkat.
Hasil rekonsiliasi (yang disaksikan langsung oleh Wali Kota Solo saat itu, Jokowi dan
anggota DPR, Mooryati Sudibyo) menyatakan bahwa KGPH Hangabehi ditetapkan sebagai raja di
Surakarta dengan gelar SISKS Paku Buwono XIII, sedangkan Tejowulan diangkat manjadi
mahapatih, dengan gelar KGPH Panembahan Agung. Pascarekonsiliasi, KGPH Hangabehi (PB
XIII) menghilang tidak diketahui lagi di mana keberadaannya. Situasi ini dimanfaatkan oleh
LDAuntuk mengangkat GPH Mangkubumi, anak tertua KGPH Hangabehi, menjadi putra mahkota,
padahal faktanya Hangabehi belum wafat. Media menyebut tindakan atau manuver LDAini
sebagai kudeta. Dampak dari manuver tersebut, konstelasi politik Keraton Surakarta pun kini
berubah. Jika semula ada kubu PB XIII Hangabehi dan kubu Tejowulan, sekarang
pascarekonsiliasi kedua kubu tersebut bersatu menjadi kubu Hangabehi–Tejowulan berhadapan
dengan kubu pemangku adat Keraton Surakarta yang digawangi oleh KP Eddy Wirabhumi
(menantu PB XII), suami GKR Wandansari (GRAy Koes Murtiyah).

4) Kesulitan berbagai pihak dalam mendamaikan kubu yang bertikai
Teks pemberitaan yang diangkat oleh Antara-Jateng (30/8/2013) berjudul “Mencari Solusi Konflik
Keraton Surakarta”, bertema banyak pihak terlibat dalam mendamaikan kubu yang bertikai. Teks
pemberitaan ini memaparkan secara historis terjadinya pembagian wilayah kekuasaan, diawali
sejak Perjanjian Giyanti (13 Februari 1755) yang membagi Kesultanan Mataram menjadi dua
wilayah kekuasaan, Surakarta dan Yogyakarta. Setelah itu, terjadinya Perjanjian Salatiga (1757)
memperkecil wilayah Kasunanan dibagi lagi menjadi dua, Kasunanan (PB III) dan Mangkunegaran
(Mangkunegara I atau Pangeran Sambernyawa). Perebutan kekuasaan terus berlangsung, hingga
sepeninggal PB XII (12 Juni 2004) pun pertikaian antarkeluarga keraton terjadi lagi, yakni
perebutan tahta antara Hangabehi dengan Tejowulan, yang masing-masing menyatakan diri
sebagai PB XIII.
Dari teks pemberitaan (4) dan beberapa teks pemberitaan lainnya diketahui bahwa banyak
pihak ikut terlibat dalam mencari solusi konflik Keraton Surakarta, mulai pihak internal (orang
dalam), Wali Kota Surakarta saat itu (Jokowi) dan Wali Kota Surakarta sekarang (F.X. Rudy
Hadyatmo), Gubernur Jateng sekarang (Ganjar Pranowo), DPRD Jateng, DPR RI, bahkan juga
529

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN MUTAKHIR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN KEBHINEKATUNGGALIKAAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Presiden RI saat itu (Susilo Bambang Yudhoyono). Banyak pihak tersebut ikut terlibat (atau
sengaja dilibatkan) karena mereka merasa prihatin terhadap konflik yang berkepanjangan yang
terjadi di Keraton Surakarta, yang diperebutkan tahtanya oleh para putra raja sepeninggal PB XII.
Sulitnya penyelesaian konflik tersebut justru karena ada pihak dari dalam yang turut ‘bermain’ dan
berperan, yakni kubu LDA yang berseteru dengan kubu Hangabehi dan Tejowulan.
5) Kirab bersama Hangabehi- Tejowulan pertanda damai
Sindonews.com (12/10/2013) menurunkan teks pemberitaan berjudul “Sinuhun Hangabehi &
Tejowulan segera kirab bareng.” Tema yang diangkat oleh media ini adalah kirab bersama
Hangabehi – Tejowulan pertanda damai. Kirab tersebut digelar oleh Pemkot Solo dan Keraton
Surakarta dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda. Selain itu, seperti dituturkan oleh Wali
Kota Solo F.X. Rudy Hadyatmo, kirab yang dipimpin Danrem 074/Wirastratama Kol Inf Mulyo
Aji itu sebagai hasil mediasi dari dua kubu tersebut.
6) Konflik Keraton Surakarta akan berakhir sebelum jumenengan
Teks pemberitaan (6) ini dimunculkan oleh Sindonews.com (23/2/2014), yang intinya adalah
bahwa konflik berkepanjangan yang terjadi di Keraton Surakarta bakal berakhir sebelum
jumenengan Sri Susuhunan PB XIII. Peristiwa ini melibatkan dua orang penting di Indonesia,
yakni Presiden RI SBY dan Menpora Roy Suryo yang juga bagian dari kerabat Kasunanan
Surakarta. Berakhirnya konflik tersebut ditandai dengan diterimanya (didamaikannya) PB XIII,
KGPH Tejowulan, Gusti Benowo, Gusti Madu, Gusti Dipo, Gusti Nono oleh SBY di Istana
Negara Gedung Agung, Yogyakarta, Minggu (23/2/2014). Melalui Roy Suryo, SBY mengatakan
bahwa pemerintah akan menjadi penjaga adat, budaya, sosial, dan keagamaan yang ada di
Keraton Surakarta. Selain itu, Roy Suryo juga mengatakan, LDA yang ada di Keraton Surakarta
secara hukum sudah berakhir 21 Februari 2014, sesuai dengan surat dari Kesbangpol. Secara tegas
Suryo mengatakan “Konflik sudah selesai, dan ditangani oleh negara di bawah komando langsung
presiden.”
7) Dewan Adat harus bubar
Pada teks pemberitaan (7) yang dimunculkan oleh Sindonews.com (6/3/2014) ini, KGPHPA
Tejowulan yang banyak memproduksi wacana. Dia menyatakan bahwa LDAKS hanyalah sebuah
LSM yang bisa didirikan oleh siapa pun. Karena surat izinnya sudah habis 21 Februari 2014,
LDA harus bubar. LDA tidak berhak lagi mengurusi Keraton Surakarta. Yang berhak mengurusi
Keraton Surakarta itu Sinuwun PB XIII bersama pembantu-pembantunya. Dalam memproduksi
teks, Tejowulan tidak pernah menyebut secara langsung nama lawan politiknya; dia cenderung
menyebut institusinya seperti LDA.
8) Surat PB XIII kepada SBY
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Sindonews.com (6/3/2014) memberitakan bahwa SISKS PB XIII telah menyampaikan surat
kepada SBY terkait penyelesaian konflik internal di Keraton Surakarta. Surat itu berisi dukungan
penuh upaya Mendagri dan Pemkot Surakarta, termasuk Gubernur Jateng, Panglima Daerah
Militer, dan Polda Jateng yang bertujuan mewujudkan serta memelihara stabilitas nasional dan
pembangunan nasional terutama di Kota Surakarta dalam melindungi cagar budaya bangsa dan
dunia seperti yang dimaksud dalam surat Wali Kota Surakarta dan surat dari Mendagri dengan
nomor dan tanggal tertentu. Secara tegas PB XIII mengajukan permohonan kepada presiden untuk
memberikan perlindungan hukum dan keamanan secara nyata dan penuh kepada diri PB XIII serta
keluarga besar, abdi dalem, sentana dalem, dan para rakyat.

c. Gramatika Teks Pemberitaan
Gramatika dalam analisis teks pemberitaan ini difokuskaan pada modalitas, kalimat positif
dan negatif, kosakata, dan metafora yang digunakan dalam teks pemberitaan yang diproduksi baik
oleh media maupun partisipan atau pelibat wacana. Uraiannya adalah sebagai berikut.
Modalitas. Modalitas merupakan penilaian penutur, suka atau tidak suka, menolak atau
menerima, setuju atau tidak setuju (atau mungkin netral berada di tengahnya), yang mengandung
ideologi (gagasan, pendapat, ide, keyakinan) dari penutur. Hal itu menunjukkan di pihak (posisi)
mana penutur tersebut. Modalitas yang juga menunjukkan sikap dan pendirian pemroduksi teks
meliputi modalisasi dan modulasi dengan tiga gradasi: tinggi, sedang, dan rendah. Dari teks
pemberitaan yang diamati dapat dikemukakan modalitasnya sebagai berikut. (lihat Tabel 2. Modalitas
Teks Pemberitaan Konflik Keraton Surakarta).
Modalisasi berkaitan dengan derajat kemungkinan (probability) atau kebiasaan (usuality)
sesuatu terjadi, sedangkan modulasi berkaitan dengan keharusan (obligation) dan kesediaan
(inclination) untuk melakukan sesuatu. Modalisasi kemungkinan dan kebiasaan dapat berderajat
tinggi, sedang, atau rendah; demikian pula modulasi keharusan dan kesediaan.
Dari delapan teks pemberitaan yang ditelaah ditemukan penggunaan modalisasi sebagai
berikut: 6 modalisasi kemungkinan, terdiri atas 2 bergradasi tinggi dan 4 bergradasi sedang; dan 4
modalisasi kebiasaan, terdiri atas 2 bergradasi tinggi dan 2 bergradasi rendah. Terkait dengan
modulasi, ditemukan 2 modulasi keharusan dengan gradasi tinggi serta 3 modulasi kesediaan, yakni 2
bergradasi tinggi dan 1 bergradasi sedang. Penggunaan modalisasi tersebut merepresentasikan adanya
dua pandangan yang bertolak belakang. Menurut pihak LDAKS, perselisihan antarkeluarga keraton
masih berlanjut dan hukum keraton masih berlaku. Tejowulan dianggap melanggar hukum karena
mengangkat dirinya sebagai Maha Patih dan keraton tidak bisa mengambil keputusan untuk
lembaganya sehingga LDA mengajukan kasus pelanggaran tersebut melalui jalur hukum. Sementara
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itu, pihak Wali Kota Surakarta dan Presiden (SBY) masih berharap bahwa pihak keraton (Hangabehi)
akan dapat menyelesaikan masalah keraton ini secara bertahap.
Pembeda utama dalam menentukan pemilihan modalitas adalah orientasi, yakni apakah
berorientasi subjektif atau objektif (Halliday & Matthiessen, 2004). Berdasarkan hal tersebut,
ditemukan penggunaan modalitas “kemungkinan” maupun “keharusan” dengan orientasi subjektif,
baik dalam susunan kalimat positif maupun negatif, sebagai berikut.
a. Modalitas bermakna ‘akan’ atau ‘tidak akan’:
1) Saat ini kami akan mengajukan kasus ini ke jalur hukum. (2/5/6/12)
2) Kami juga akan kirim surat ke pimpinan DPR… (2/5/6/12)
3) Bagi yang melanggar aturan keraton akan mendapat hukuman. (2/5/6/12)
4) Presiden akan melakukan semua langkah termasuk meminta Keraton Surakarta untuk
melakukan kembali semua upacara adat yang selama ini tidak mungkin diselenggarakan
karena ada pihak-pihak tertentu. (6/23/2/14)
5) Ya untuk menyelesaikan ini saya tidak akan masuk tetapi mendorong diselesaikan secara
internal akan lebih baik.” (4/30/8/13)

b. Modalitas bermakna ‘bisa’ atau ‘tidak bisa’:
1) Sinuwun sebagai pemangku adat tidak bisa mengambil keputusan untuk lembaganya.
(2/5/6/12)
2) Rudy berharap ikut serta Sinuwun Hangabehi dalam kirab ini bisa menyelesaikan
masalah keraton secara bertahap. (5/1210/13)
3) Saya ini anaknya, sudah dua tahun tidak bisa ketemu bapak karena selalu dihalangi.
(4/30/8/13)
4) Sudah dua tahun tidak bisa ketemu bapak karena terus dihalangi. (4/30/8/13)
5) PB XIII, Hangabehi dianggap tak bisa menjalankan paugeran karena faktor kesehatan.
(4/30/8/13)

c. Modalitas bermakna ‘harus, seharusnya, tidak seharusnya’:
1) Wali Kota Surakarta, F.X. Rudy Hadyatmo, mengatakan persoalan yang melilit Keraton
Surakarta harus cepat diselesaikan… (4/30/8/13)
2) Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan keluarga besar Keraton Surakarta harus
bisa menyelesaikan persoalan di lingkungan kerajaan dari peninggalan Dinasti Mataram.
(4/30/8/13)
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3) Rudy berharap untuk menyelesaikan persoalan tersebut, keluarga besar putra dalem (PB
XII) dan sentana dalem harus rukun terlebih dahulu. (4/30/8/13)
4) Keraton harus bisa membuat aturan-aturan yang jelas berbasis pusat budaya dan ini
disepakati bersama, kata Ganjar Pranowo. (4/30/8/13)
5) Di keraton itu ada Sabda Pandhita Ratu, itu harus dijalankan betul (oleh) pembantupembantu raja. (7/6/3/14)
6) …tapi kalau sudah tidak diakui, tidak mendapat izin dari pemerintah, ya seharusnya
bubar dengan sendirinya, kata Tejowulan. (8/6/3/14)
7) Kalau tidak setuju dengan Dewan Adat, ya harus diupayakan caranya, katanya.
(4/30/8/13)

d. Modalitas bermakna ‘boleh’ atau ‘tidak boleh’:
1) Kakak saya, raja. Mengapa saya tidak diperbolehkan masuk, saya mendapat
undangannya. (1/4/6/12)
2) Saya tidak diperbolehkan masuk itu kenapa? Saya juga ada di dalam dan membawa
suara rakyat yaitu komunitas adat. Ini sudah otoriter banget," ujar GRAy Murtiyah yang
juga tercatat anggota Komisi IX DPR RI. (1/4/6/12)
3) Selama 25 tahun tidak boleh mengikiti upacara adat. (2/5/6/12)
4) Saat meninggal tidak boleh dikuburkan di makam keraton. (2/5/6/12)
5) Dewan Adat itu apa? Kan ormas, siapapun boleh mendirikan… (8/6/3/14)

Ideologi, modalitas, dan kalimat positif/negatif. Cuplipan teks pemberitaan tersebut
memberikan bukti secara tekstual bahwa penggunaan modalitas menjadi salah satu sarana untuk
mebangun ideologi karena modalitas menunjukkan penilaian subjektif pemroduksi teks
pemberitaan terhadap suatu peristiwa. Di dalam delapan teks pemberitaan yang dikaji ini,
pemroduksi teks terdiri atas tiga pihak/kubu utama; yakni kubu Hangabehi-Tejowulan, kubu
LDA, dan pihak birokrat (pejabat pemerintah). Ideologi yang dibangun melalui penggunaan
modalitas dan kalimat positif/negatif oleh ketiga kubu itu adalah sebagai berikut.

a) Kubu KGPH Hangabehi-KGPH Tejowulan
(1) Dewan Adat adalah seperti LSM, jika izinnya habis harus bubar.
(2) Lembaga Dewan Adat harus bubar.
(3) Sabda Pandhita Ratu harus dijalankan betul oleh semua pembantu raja.
b) Kubu LDA
(1) Akan mengajukan KGPH Tejowulan ke jalur hukum.
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(2) Akan mengirim surat ke pimpinan DPR.
(3) Yang melanggar aturan (dari Lembaga Dewan Adat) mendapat hukuman.
(4) KGPH Hangabehi tidak bisa mengambil keputusan sendiri untuk lembaganya.
(5) Koes Murtiyah merasa selalu dihalangi ketika hendak bertemu dengan rajanya (KGPH
Hangabehi).
(6) Koes Murtiyah tidak diperbolehkan masuk menemui KGPH Hangabehi di ruang
Pustakaloka Kompleks DPR RI.
(7) PB XIII tidak bisa menjalankan aturan karena faktor kesehatan.
(8) Koes Murtiyah menilai kubu KGPH Tejowulan sangat otoriter.
(9) Jika melanggar hukum adat maka selama 25 tahun tidak boleh mengikuti upacara adat,
dan ketika meninggal dunia tidak boleh dikubur di makam keraton.

c) Pihak Pejabat Pemerintah
(1) Presiden melindungi dan mempersilakan Keraton Surakarta melakukan semua upacara
adat lagi.
(2) Gubernur Jateng mendorong diselesaikannya konflik Keraton Surakarta secara internal.
(3) Rudy, Wali Kota Surakarta, yakin bahwa KGPH Hangabehi mampu menyelesaikan
konflik.
(4) Persoalan yang terjadi di keraton harus cepat diselesaikan.
(5) Konflik Keraton Surakarta harus diselesaikan dengan kerukunan.
(6) Ganjar Pranowo, keraton harus membuat aturan yang jelas dan disepakati bersama.

Dari sejumlah pernyataan tersebut teridentifikasi produktivitas wacana yang dihasilkan
oleh kubu masing-masing. Kubu Dwi Tunggal, Hangabehi-Tejowulan paling sedikit
memproduksi wacana, yakni hanya tiga wacana. Sekalipun ketiga pernyataannya mengandung
modalitas ‘keharusan’, tuturannya tetap terkesan santun. Kesantunannya itu diawali dengan
menggunakan kalimat bersyarat, yakni jika izinnya itu habis maka LDA harus bubar. Kemudian,
diakhiri dengan ungkapan peringatan, Sabda Pandhita Ratu, artinya semua perkataan raja itu
harus dilaksanakan oleh semua orang/pihak yang berada di bawah kekuasaan rajanya; tidak boleh
ada pihak yang membantah, termasuk LDA. Penggunaan modalitas ‘keharusan’ secara santun,
kalimat bersyarat (memberikan opsi), dan kalimat-kalimat positif tersebut merepresentasikan
ideologi positif dengan penuh keagungan dan kewibawaan serta kesantunan diri penuturnya,
yakni SISKS PB XIII (KGPH Hangabehi) sebagai seorang raja dan KGPHPA Tejowulan sebagai
Maha Patih Keraton Surakarta.
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Kubu yang paling banyak memproduksi wacana adalah kubu LDA dengan sembilan
pernyataan. Pernyataannya itu berupa tuturan mengancam, yakni akan mengajukan KGPH
Tejowulan ke jalur hukum, mengirim surat kepada DPR untuk membatalkan hasil rekonsiliasi,
dan yang melanggar aturan Dewan Adat akan mendapat hukuman. Selain itu, kubu LDA juga
paling sering menggunakan kalimat-kalimat negatif. Misalnya, KGPH Hangabehi tidak bisa
mengambil

keputusan

sendiri,

tidak

diperbolehkan

masuk

ruang

rapat,

tidak

diperbolehkan menemui KGPH Hangabehi, KGPH Hangabehi tidak bisa menjalankan
aturan, menilai kubu KGPH Tejowulan sangat otoriter, tidak boleh mengikuti upacara adat,
dan tidak boleh dikubur di makam Keraton Surakarta. Tuturan-tuturan mengancam dan
penggunaan kalimat-kalimat negatif tersebut merepresentasikan ideologi negatif kubu penuturnya,
yakni LDAKS yang merasa ‘sok kuasa’, ‘hobi mengatur’, dan ‘senang mengancam’ kepada dua
kubu lainnya, baik kubu Hangabehi-Tejowulan maupun pihak pemerintah.
Sementara itu, pihak pemerintah, yakni Presiden RI (SBY), Gubernur Jateng (Ganjar
Pranowo), dan Wali Kota Surakarta (F.X. Rudy Hadyatmo), ketiganya memproduksi enam
wacana, semuanya dinyatakan dengan kalimat positif. Presiden melindungi dan mempersilakan
keraton melakukan semua upacara adat (seperti permohonan KGPH Hangabehi kepada Presiden
melalui suratnya). Gubernur mendorong diselesaikannya konflik Keraton Surakarta secara
internal dan dengan kerukunan (mengedepankan persatuan-kesatuan dan musyawarah-mufakat).
Wali Kota menyarankan agar persoalan di Keraton Surakarta segera diselesaikan dan beliau yakin
KGPH Hangabehi mampu menyelesaikannya dengan baik. Kalimat-kalimat positif yang dipilih
dan digunakan oleh para pejabat merepresentasikan ideologi positif bahwa pimpinan dengan
kewibawaannya harus melindungi (hangayomi), mendorong, menyarankan, dan memberikan
alternatif jalan keluar yang elegan (kecekel iwake aja nganti buthek banyune ‘ambillah ikannya
jangan sampai keruh airnya’).
Kosakata. Kosakata khas yang ditemukan dalam delapan teks pemberitaan ini terkait
dengan konflik internal yang terjadi di Keraton Surakarta. Kata-kata tersebut terdiri atas kata
eksperiensial dan kata attitudinal.
Kata eksperiensial adalah kata-kata yang memiliki nilai pengalaman dan pengetahuan
yang dapat dilihat dari penggunaan kata isi (content word); atau kata yang acuannya dapat dilihat,
diragakan, dan ditunjukkan (Rani, 2005). Di dalam teks pemberitaan ini ditemukan kata-kata
eksperiensial, di antaranya adalah dicegat, disergap, mengacak-acak keraton, penandatanganan
(teks 1); rekonsiliasi, menolak keras, menolak MoU, melanggar hukum adat dan negara,
melecehkan nilai-nilai tradisi leluhur (teks 2); mengukuhkan diri sebagai PB XIII, berbalik arah
mendukung kubu sebelah (teks 3); membubarkan paksa, pertikaian keluarga, perebutan tahta,
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berbuat onar, adu fisik dan caci maki (teks 4); menyelesaikan masalah keraton (teks 5); konflik
keraton (teks 6); masih ada konflik (teks 7); memberi perlindungan hukum (teks 8).
Kata attitudinal adalah kata yang digunakan untuk memberikan penilaian terhadap suatu
peristiwa, barang, atau hal. Kata-kata tersebut termasuk kata ekspresi dan lazimnya atributnya
berkategori adjektiva (Rani, 2005); Halliday & Matthiessen (2004) menyebutnya dengan istilah
attitudinal ephitet. Kata-kata attitudinal yang memberi gambaran penilaian terhadap terjadinya
konflik internal Keraton Surakarta yang ditemukan pada teks pemberitaan ini antara lain sebagai
berikut. Otoriter banget, ini sudah luar biasa (teks 1); nilai-nilai tradisi leluhur, konflik internal,
sekelompok orang yang terlempar dari masyarakat adatnya (teks 2), raja kembar, konflik makin
runcing, kubu baru (teks 3); kemelut di Keraton Surakarta yang semakin memanas, kekuasaan
tertinggi (teks 4); konflik berkepanjangan (teks 6); izin perpanjangan (teks 7); stabilitas nasional,
pembangunan nasional, keluarga besar, instansi atau lembaga baik dalam maupun luar negeri
(teks 8).
Metafora. Temuan penggunaan metafora di dalam teks pemberitaan terkait dengan
konflik internal Keraton Surakarta tampak pada cuplikan teks berikut ini.
(a) Pada penandatanganan nota kesepakatan antara Tejowulan dan Hangabehi sempat diwarnai
dengan insiden dorong-dorong dan adu mulut. (2/5/6/12)
(b) Kami melihat semangat mengakui dan menghormati masyarakat adat telah tergeser maknanya
dan dipelintir sebagai upaya pemerintah mengkooptasi dan menisbikan peran dan fungsi
lembaga adat yang sudah eksis sejak ratusan tahun. (2/5/6/12)
(c) Muncul dugaan, jangan-jangan ini permintaan sekelompok orang yang terlempar dari
masyarakat adatnya yang kemudian diamini oleh sekelompok oknum pemerintah yang
membuatnya seolah-olah sebagai sikap dan kebijaksanaan pemerintah. (2/5/6/12)
(d) Gonjang-ganjing pun melanda Keraton Solo. (3/27/8/13)
(e) Sejak itu, konflik makin runcing, bahkan terus berlanjut hingga kini, delapan tahun setelah
ayah mereka berdua mangkat. (3/27/8/13)
(f) …kemelut di Keraton Surakarta semakin memanas… (4/30/8/13)
(g) Saat ini, konflik dua Raja Kembar telah usai setelah Pangeran Tejowulan melemparkan
tahta PB XIII kepada kakaknya yakni Pangeran Hangabehi dalam sebuah rekonsiliasi Dwi
Tunggal resmi yang diprakarsai oleh Pemerintah Kota Surakarta bersama DPR-RI.
(4/30/8/13)
(h) Ya untuk menyelesaikan persoalan ini bisa saja keraton membentuk Dewan Lembaga Keraton
yang anggotanya dari seluruh trah keturunan dari Dinasti Mataram dan setelah itu baru duduk
bersama dengan kepala dingin membicarakan persoalan-persoalan yang ada itu. (4/30/8/13)
(i) Pemerintah Kota Solo dan Keraton Solo akan menggelar kirab. (5/12/10/13)
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(j) Dalam surat tersebut, PB XIII Hangabehi meminta agar kewibawaan SISKS Paku Buwono
XIII sebagai raja sah keraton dipulihkan sehingga PB XIII bisa merumuskan kebijakan di
bidang pengelolaan keraton. (8/6/3/14)
Melalui penggunaan metafora tersebut, pihak-pihak (kubu) yang terlibat dalam
konflik ingin menegaskan maksud, membela diri, ataupun menyerang pihak lain yang
memusuhinya. Misalnya, (a) telah terjadi insiden saling dorong dan bertengkar (adu mulut)
antara kubu Tejowulan dengan keluarga Hangabehi. (b) Diduga ada rekayasa (dipelintir)
terkait dengan proses rekonsiliasi dua kubu di Keraton Surakarta. (c) LDA berprasangka
bahwa penandatangan MoU bukan ide pemerintah, melainkan atas permintaan kubu
Tejowulan yang terlempar dari masyarakat adatnya (orang/kelompok yang dianggap tidak
penting di Keraton Surakarta). (d) Perebutan tahta dan pertikaian antarkubu digambarkan
seperti gempa akibat gunung meletus (gonjang-ganjing) dan banjir yang melanda Keraton
Surakarta. (e) Konflik internal yang berkepanjaangan dan semakin serius itu digambarkan
dengan ungkapan konflik makin runcing, dan (f) kemelut semakin memanas. (g) – (j)
mempemberitaankan bahwa konflik dua raja kembar di Keraton Surakarta sudah mereda
setelah terjadi kesepakatan antara kedua kubu yang bertikai. KGPH Tejowulan menyerahkan
singgasana Keraton Surakarta (melemparkan tahta) kepada KGPH Hangabehi sedangkan
KGPH Tejowulan diangkat menjadi Maha Patih dengan gelar KGPHPA Tejowulan. Konflik
pun beralih dari Hangabehi dengan Tejowulan, kemudian bersatu melawan LDA di bawah
kendali Edy Wirabumi serta istrinya Koes Murtiyah. Campur tangan dan saran gubernur, wali
kota, dan presiden akhirnya membawa hasil. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo,
menyarankan, untuk menyelesaikan semua persoalan internal hendaknya semua pihak
bermusyawarah (duduk bersama) dengan penuh kesabaran dan tanpa emosi (dengan kepala
dingin). Selanjutnya, Wali Kota Surakarta, Rudy Hadyatmo, berinisiatif mengadakan kerja
sama antara Pemerintah Kota Surakarta dengan Keraton Surakarta untuk menyelenggarakan
kirab bersama (menggelar kirab) dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Selain
itu, Presiden RI, SBY pun memperhatikan permohonan PB XIII serta menjamin kewibawaan
SISKS Paku Buwono XIII sebagai raja sah keraton dikembalikan (dipulihkan) sehingga PB
XIII bisa melaksanakan aturan dan mengelola keraton dengan aman dan damai.
2. Interpretasi
Interpretasi merupakan analisis praktik wacana, yakni analisis relasi antara teks dan praktik
wacana dengan melihat teks sebagai sebuah proses produksi. Interpretasi dilakukan dengan cara
memanfaatkan sumber-sumber interpretasi dan berbagai prinsip penafsiran (Sumarlam, 2013)
sehingga dapat menghasilkan suatu penafsiran yang akurat (tingkat kebenarannya tinggi). Selain itu,
peneliti/penganalisis juga dapat melakukan kajian intertekstualitas (Fairclough, 1992, 1995), yaitu
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mengkaji hubungan antara teks pemberitaan yang satu dan teks pemberitaan lainnya yang gayut serta
konteks yang melatarbelakangi lahirnya sebuah teks.
Seperti disebutkan pada bagian awal, kajian ini didasarkan pada delapan teks pemberitaan
dari beberapa sumber media, ditambah dua biografi KGPH Hangabehi dan KGPH Tejowulan.
Kedelapan judul pemberitaan beserta sumber medianya adalah sebagai berikut.
(1) Hadiri Rekonsiliasi Tejowulan Disergap Adik Hangabehi (Tribunnews.com. Senin, 4 Juni
2012).
(2) GRAy. Koes Murtiyah: Cara Perdamaian Ini Melanggar Hukum Adat dan Negara
(Politikindonesia.com. Selasa, 5 Juni 2012).
(3) Dua Matahari di Kasunanan Solo (Sindonews.com. Selasa, 27 Agustus 2013).
(4) Mencari Solusi Konflik Keraton Surakarta (Antara Jateng. Jumat, 30 Agustus 2013).
(5) Sinuhun Hangabehi & Tejowulan Segera Kirab Bareng (Sindonews.com. Sabtu, 12 Oktober
2013).
(6) Konflik Keraton Surakarta Berakhir Sebelum Jumenengan (Sindonews.com. Minggu, 23
Februari 2014).
(7) Tejowulan: Dewan Adat Itu LSM, Harusnya Bubar (Sindonews.com. Kamis, 6 Maret 2014).
(8) Ini Surat PB XIII kepada Presiden SBY (Sindonews.com. Kamis, 6 Maret 2014).

Dari delapan judul pemberitaan tersebut, lima judul bermuatan nilai positif atau netral, yakni
judul pemberitaan 3 (“dua matahari”, Sindonews.com), 4 (“mencari solusi”, Antara Jateng), 5 (“kirab
bareng”, Sindonews.com), 6 (“konflik berakhir”, Sindonews.com), dan 8 (“surat PB XIII kepada
SBY”, Sindonews.com); sedangkan tiga judul lainnya bernuansa negatif, yakni judul pemberitaan 1
(“disergap”, Tribunnews.com.), 2 (“melanggar hukum”, Politikindonesia.com.), dan 7 (“harusnya
bubar”, Sindonews.com).
Interpretasi lebih lanjut terkait dengan konflik internal Keraton Surakarta dapat dikemukakan
dengan cara melihat hubungan antarteks (kajian intertekstualitas) secara ringkas sebagai berikut.
Konflik internal Keraton Surakarta awalnya terjadi karena perebutan tahta kerajaan antara KGPH
Hangabehi dan KGPH Tejowulan. Mereka adalah kakak beradik, putra PB XII tetapi beda ibu.
Sementara terjadi perebutan kekuasaan, masuklah pihak ketiga, yakni LDA (diwakili Koes Murtiyah)
mendukung kakak tertuanya, KGPH Hangabehi, dan cenderung menentang KGPH Tejowulan. Dalam
perkembangannya, kubu Hangabehi dan kubu Tejowulan bersatu sepakat membangun rekonsiliasi
dengan difasilitasi oleh pejabat pemerintah daerah maupun pusat di Jakarta. Terjadilah kesepakatan,
KGPH Hangabehi menjadi Sang Raja (PB XIII) sedangkan KGPH Tejowulan menjadi Sang Maha
Patih dengan gelar KGPHPA Tejowulan.
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Selama proses rekonsiliasi, kedua kubu yang bersatu itu sering berhadapan dengan LDA.
Institusi keraton ini tidak setuju dan tidak mengakui hasil rekonsiliasi. Rekonsiliasi tersebut dinilai
melanggar hukum adat dan negara. Lembaga ini tidak setuju dengan pengangkatan KGPH Tejowulan
sebagai Maha Patih (wakil raja) dengan berbagai argumentasinya yang bersifat pribadi tetapi
mengatasnamakan LDA. Sementara itu, KGPH Tejowulan pun berkesempatan membela diri,
memandang LDA hanyalah sebuah LSM atau ormas yang bisa didirikan oleh siapa pun. Dengan
demikian, apabila surat izinnya habis masa berlakunya, lembaga tersebut harus bubar. Dari teks
pemberitaan lainnya diketahui bahwa ternyata LDA sudah tidak memiliki surat izin sejak 21 Februari
2014. Dengan demikian menurut KGPH Tejowulan, sejak itu LDA sudah tidak lagi berhak mengurusi
Keraton Surakarta. Dengan dukungan segenap pejabat pemerintah, mulai dari Wali Kota Surakarta,
Gubernur Jateng, beberapa menteri, DPRD dan DPR RI, bahkan juga Presiden maka konflik internal
Keraton Surakarta tersebut dapat diatasi dengan baik meski riak-riak kecil masih sering terjadi hingga
kini.
Hasil interpretasi. Setelah menganalisis teks pemberitaan dan menginterpretasikan teks
secara intertekstualitas, selanjutnya Fairclough (1989) menyatakan penganalisis sampai pada
simpulan untuk menginterpretasikan wacana yang dibangun oleh teks tersebut. Penafsiran yang
dilakukan meliputi empat dimensi: (i) apa yang terjadi (what’s going on), (ii) siapa yang terlibat
(who’s involved), (iii) hubungan apa dengan isu yang diangkat (what relationships are at issue), dan
(iv) apa peran bahasa (what’s the role of language). Hasil interpretasi teks pemberitaan dari berbagai
sumber media dapat dipaparkan sebagai berikut.
(i) What’s going on (apa yang terjadi). Konflik internal Keraton Surakarta adalah isu yang
sangat menarik dan menentukan citra Kota Solo sebagai The Spirit of Java (Kota Pusat
Kebudayaan Jawa).
(ii) Who’s involved (siapa yang terlibat). KGPH Hangabehi, KGPH Tejowulan, LDA, dan
Pemerintah dalam kaitannya dengan konflik Keraton Surakarta sebagai pemroduksi teks ingin
menampilkan citra positifnya di tengah-tengah masyarakat dengan caranya masing-masing.
(iii) What relationships are at issue (hubungan apa dengan isu yang diangkat). Media (cetak
maupun elektronik), sesuai dengan fungsinya, selalu memberikan informasi dan menyajikan
pemberitaan yang menarik. Di antara pemberitaan yang menarik adalah persoalan-persoalan
yang bersifat kontroversial. Bahkan, semakin kontroversial maka akan semakin menarik.
Konflik internal Keraton Surakarta adalah salah satu isu yang menarik perhatian masyarakat
pengkonsumsi informasi.
(iv) What’s the role of language (apa peran bahasa). Penggunaan bahasa (struktur teks,
pemilihan kosakata, pemanfaatan ungkapan dan metafora, dsb.) dalam teks pemberitaan
sangat menentukan sikap dan opini para pengkonsumsi (pembaca/pemirsanya). Apabila
539

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN MUTAKHIR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN KEBHINEKATUNGGALIKAAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

seseorang (pihak tertentu) dipemberitaankan secara negatif terus-menerus dan berulang-ulang,
maka para khalayak akan meyakini dan ikut menilai negatif terhadap orang/pihak itu.
Sebaliknya, apabila seseorang (pihak tertentu) dipemberitaankan positif secara frekuentatif
(berulang-ulang) dan kontinuatif (terus-menerus dalam durasi cukup lama), maka orang itu
akan menjadi positif pula citranya di tengah pandangan khalayak. Inilah kekuatan bahasa
(power of language) yang dimanfaatkan oleh media dalam membangun citra. LDAKS
memproduksi teks pemberitaan yang positif bagi dirinya, dan cenderung membangun teks
pemberitaan yang negatif bagi kubu Tejowulan.

3. Eksplanasi
Eksplanasi adalah analisis hubungan antara praktik wacana dan konteks sosial (analisis
praktik sosio-kultural). Eksplanasi bertujuan mencari penjelasan atas hasil penafsiran pada tahap
deskripsi dan tahap interpretasi. Pada tataran ini, peneliti menjelaskan hubungan antara
kecenderungan di dalam teks, kompleksitas dalam praktik wacana, dan proses di dalam perubahan
sosial. Selain itu, peneliti juga menjelaskan hasil penafsiran dengan merujuk pada kondisi sosiokultural yang terdiri atas tiga bagian penting, yakni (i) Situasional, yaitu situasi ketika sebuah teks
diproduksi. (ii) Institusional, yaitu pengaruh institusi organisasi terhadap teks yang diproduksi. (iii)
Sosial, yaitu mengamati hal-hal makro dalam masyarakat terkait dengan kepentingan-kepentingan
ekonomi, politik, sosial, dan budaya di Indonesia.
Hasil eksplanasi. Paparan hasil eksplanasi terkait dengan kajian ini sebagai berikut.
(i) Proses perubahan situasi
Proses perubahan situasi mutakhir di Keraton Surakarta berlangsung sejak terjadinya peristiwa
pertikaian keluarga setelah Sang Penguasa Keraton Surakarta, PB XII wafat pada tanggal 12 Juni
2014. Perebutan tahta antara KGPH Hangabehi dengan KGPH Tejowulan pun terjadi dan masingmasing mengklaim dirinya sebagai PB XIII, serta mengaku sebagai pemangku tahta yang sah.
Akan tetapi, konsensus keluarga telah mengakui bahwa Hangabehi-lah yang berhak mendapat
gelar SISKS (Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan) Paku Buwono XIII.
Situasi pun semakin memanas ketika pihak ketiga, yakni kubu Koes Murtiyah yang berperan
sebagai LDAKS berusaha menggagalkan penobatan Tejowulan menjadi Maha Patih (pepatih
dalem) dengan gelar KGPHPA (Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung) dan
menolak rekonsiliasi Dwi Tunggal resmi yang diprakarsai oleh Pemkot Surakarta dan DPR RI.
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(ii) Proses perubahan institusi
Banyak pihak yang merasa berkepentingan untuk ikut berperan dalam mencari solusi konflik
Keraton Surakarta. Selain pihak yang bertikai seperti Hangabehi, Tejowulan, dan LDA Keraton,
pemerintah pun merasa perlu turun tangan sebagai bukti kepeduliannya terhadap penyelesaian
konflik tersebut. Selain itu, institusi media (cetak maupun elektronik, lokal maupun nasional) juga
berkepentingan untuk menyuguhkan pemberitaan aktual dan informasi terkini dalam membangun
opini publik terkait dengan konflik yang terjadi di Keraton Surakarta.

(iii) Proses perubahan sosial
Komunitas internal Keraton Surakarta dan sebagian masyarakat Solo Raya (Subosukawonosraten)
merasa resah dan mengalami kebingungan menyikapi konflik internal yang terjadi di Keraton
Surakarta. Sebagian besar mendukung kubu Hangabehi, tetapi ada pula komunitas yang
mendukung kubu Tejowulan, sebagian lainnya cenderung mendukung LDAKS; dan sebagian lagi
bersetuju dengan langkah yang diambil pemerintah.
Keraton Surakarta Hadiningrat dipandang sebagai pusat kebudayaan Jawa (punjering budaya
Jawi, The Spirit of Java) yang seharusnya menjadi contoh kehidupan bermasyarakat dan
berbudaya bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Konflik internal perebutan kekuasaan yang
terjadi di Keraton Surakarta yang diekspos berbagai media dari tahun 2012 – 2014 dapat
menghapus citra positif dan membangun citra negatif bagi para pelakunya. Berdasarkan konteks
sosio-kulturalnya diketahui akar permasalahannya bahwa perebutan kekuasaan itu bermula sejak
meninggalnya PB XII (12 Juni 2004). PB XII mempunyai 35 anak dari 6 istrinya, tetapi tidak
memiliki putra mahkota karena dari keenam istrinya itu tidak ada yang diangkat menjadi
permaisuri (semuanya istri selir, atau garwa ampil). Sebagian pihak mendukung pengangkatan
putra tertua, KGPH Hangabehi sebagai pengganti. Akan tetapi, sebagian lainnya mendukung
putra kelima, KGPH Tejowulan sebagai penerusnya. Akhirnya selama hampir 8 tahun (2004 –
2012) terdapat dua raja di Keraton Surakarta. Tentu saja, perseteruan itu berdampak pada
kelangsungan hidup keraton, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Apalagi ditambah
dengan turut campur tangannya LDA yang mendominasi dalam memproduksi wacana secara
intensif, persuasif, dan represif maka perseteruan segi tiga itu menjadi makin runcing dan
persoalannya pun menjadi makin kompleks.

D. SIMPULAN
Kajian ini dilakukan untuk mengungkap ideologi yang dibangun oleh kubu HangabehiTejowulan, kubu LDAKS, dan pihak pemerintah pada teks pemberitaan di beberapa media
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mengenai “Mencari Solusi Konflik Keraton Surakarta” dengan menggunakan AWK model
Fairclough (1989, 1995). Kajian ini menghasilkan simpulan sebagai berikut.
1. Struktur teks pemberitaan mengenai konflik internal di Keraton Surakarta terdiri atas empat
unit wacana, yakni judul pemberitaan, orientasi, sequence of events, dan penutup.
2. Penggunaan modalitas ‘keharusan’ secara santun, kalimat bersyarat, dan kalimat-kalimat
positif merepresentasikan ideologi positif keagungan dan kewibawaan serta kesantunan diri
penuturnya, yakni SISKS PB XIII (KGPH Hangabehi) sebagai seorang raja dan KGPHPA
Tejowulan sebagai Maha Patih Keraton Surakarta. Modalitas dan kalimat-kalimat positif yang
digunakan oleh pihak pemerintah pun merepresentasikan ideologi positif bahwa pimpinan
dengan kewibawaannya harus melindungi, mendorong, menyarankan, dan memberikan solusi
terbaik dalam menyelesaikan konflik internal di Keraton Surakarta. Sebaliknya, tuturantuturan mengancam dan penggunaan kalimat-kalimat negatif merupakan representasi dari
ideologi negatif kubu penuturnya, yakni LDAKS yang merasa memiliki power untuk
mengatur, dan mengancam dua kubu lainnya, baik kubu Hangabehi-Tejowulan maupun pihak
pemerintah.
3. Penggunaan metafora dalam teks pemberitaan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik
bertujuan ingin menegaskan maksud, membela diri, ataupun menyerang pihak lain yang
dianggap memusuhinya.
4. Teks pemberitaan konflik internal Keraton Surakarta yang telah dideskripsikan perlu
diinterpretasikan secara intertekstual untuk mencapai simpulan yang lebih komprehensif.
Penafsiran meliputi empat dimensi: apa yang terjadi (what’s going on), siapa yang terlibat
(who’s involved), hubungan apa dengan isu yang diangkat (what relationships are at issue),
dan apa peran bahasa (what’s the role of language).
5. Eksplanasi bertujuan menjelaskan hasil penafsiran pada tahap deskripsi dan interpretasi.
Dalam hal ini, penganalisis juga menjelaskan hasil penafsiran dengan merujuk pada kondisi
sosio-kultural yang terdiri atas tiga bagian penting, yaitu (a) situasi ketika teks pemberitaan
mengenai konflik internal itu diproduksi. (b) pengaruh institusi organisasi (tiga kubu yang
terlibat) terhadap teks yang diproduksi. (c) hal-hal makro dalam masyarakat Keraton
Surakarta dan sekitarnya terkait dengan kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, sosial, dan
budaya.
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Teks Pemberitaan (1)
Hadiri Rekonsiliasi Tejowulan Disergap Adik Hangabehi

Insiden kecil terjadi saat Penandatanganan Dukungan Dwi

Unit Wacana

Fungsi Retoris

Judul

Menunjukkan peristiwa

pemberitaan

penting yang terjadi

Orientasi

Menampilkan inti

Tunggal Keraton Surakarta Hadiningrat di Ruang Pustakaloka,

peristiwa

Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (4/6/2012).
Berawal ketika KGPH Panembahan Agung Tejowulan

Sequence of

Memaparkan peristiwa

memasuki ruangan dicegat Gusti Raden Ayu Koes Indriyah.

events

utama

Di ruangan itu sudah hadir lebih dulu Sinuhun Paku Buwono
XIII Hangabehi yang dalam kepemimpinan Dwi Tunggal
sebagai raja. Sementara Tejowulan sebagai wakil raja. Sudah
beberapa hari, Hangabehi keluar dari Keraton Surakarta tanpa
mengabarkan apapun.

Ketika semua Putera-Puteri dalem PB XII dan Sentonodalem
hadir, GRAy Koes Indriyah datang bersama GRAy Murtiyah.
Karena paling dekat dengan Tejowulan di pintu masuk, GRAy
Koes Indriyah langsung emosi dengan mengacungkan jari ke
arah Tejowulan.
"Kamu ini mau masuk keraton hanya mengacak-ngacak saja,"
ujar GRAy Koes Indriyah. Tejowulan yang membawa map tak
mau ikut terpancing dengan emosi GRAy Indriyah. Ia hanya
diam dan mendengarkan emosi GRAy Indriyah yang juga
tercatat sebagai anggota DPD RI.

Karena aksinya itu, GRAy Indriyah dan GRAy Koes Murtiyah
diusir dari Ruang Pustakaloka oleh Pengamanan Dalam DPR
RI. Kedatangan mereka dianggap untuk membuat onar jalannya
acara. Lagipula, acara penandatanganan di rumah rakyat ini
atas usulan Dwi Tunggal.

GRAy Murtiyah, di luar ruangan tak terima atas perlakuan ini.
Pasalnya, acara ini atas undangan Sekjen DPR. Ia mengaku
datang untuk berbicara sama kakaknya yang menjadi raja yakni
Hangabehi, lantaran anak-anak dan isterinya mencari-cari
setelah sekian lama keluar dari keraton tanpa kabar.
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"Saya mau ngomong sama kakak saya yang tidak lain adalah
raja saya. Saya tidak diperbolehkan masuk itu kenapa? Saya
juga ada di dalam dan membawa suara rakyat yaitu komunitas
adat. Ini sudah otoriter banget," ujar GRAy Murtiyah yang juga
tercatat anggota Komisi IX DPR RI.

Kekesalan GRAy Murtiyah didasari, setelah Hangabehi keluar
keraton, ternyata untuk menyetujui Dwi Tunggal. Menurutnya,
Hangabehi membawa institusi Keraton Surakarta Hadiningrat.
Sehingga segala sesuatu tentang keraton tak bisa diputuskan
sendiri.
"(Hangabehi) sebagai pemangku adat. Semua yang dijalankan
berdasarkan aturan adat. Kita memutuskan sesuatu harus
bersama-sama dengan lembaganya, tidak bisa sendirian. Ini
sudah luar biasa, sakit diperalat seperti ini," tandas GRAy
Murtiyah.

Dipemberitaankan sebelumnya, adanya Dwi Tunggal tak
membuat senang Putera-Puteri dalem PB XII. Dari 35
keturunannya (satu meninggal), hanya enam orang yang tak
setuju. Mereka semua adalah adik Hangabehi seperti GRAy
Indriyah, GRAy Murtiyah. Ada juga adik-adik Hangabehi yang
pro Dwi Tunggal tapi tak hadir.

Akhirnya, penandatangan pun berjalan lancar. Acara itu turut

Penutup

Menginformasikan akhir

disaksikan Ketua DPR RI Marzuki Alie, Menteri Dalam

dari suatu peristiwa

Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri

rekonsiliasi

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Menteri Pekerjaan Umum
(keempatnya diwakilkan), anggota DPR dari Dapil Jawa
Tengah.

Tabel 2. Modalitas Teks Pemberitaan Konflik Keraton Surakarta
Derajat

Modalisasi

Modulasi
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Kemungkinan
Tinggi

1. Sinuwun sebagai

Kebiasaan
1. Hingga saat ini

Keharusan
1. Wali Kota

Kesediaan
1. GRAy Koes

pemangku adat tidak bisa

hukum keraton

Surakarta, F.X.

Indriyah tak setuju

mengambil keputusan

tersebut masih

Rudy Hadyatmo,

Dwi Tunggal.

untuk lembaganya.

berlaku. (2/5/6/12)

mengatakan

(1/4/6/12)

(2/5/6/12)

persoalan yang
2. Perselisihan antara

2. Rudy berharap ikut serta

keluarga keraton ini

Sinuwun Hangabehi dalam

sampai sekarang

kirab ini bisa

masih berlanjut…

menyelesaikan masalah

(4/30/8/13)

melilit Keraton
Surakarta harus
cepat
diselesaikan…
(4/30/8/13)

2. Dari 35
keturunannya,
hanya enam orang
yang tidak setuju.
(1/4/6/12)

keraton secara bertahap.
(5/1210/13)

2. Gubernur Jateng
Ganjar Purnomo
mengatakan
keluarga besar
Keraton Surakarta
harus bisa
menyelesaikan
persoalan di
lingkungan
kerajaan dari
peninggalan
Dinasti Mataram.
(4/30/8/13)

Sedang

1. Saat ini kami akan

1. KGPH Tejowulan

mengajukan kasus ini ke

tak mau ikut

jalur hukum. (2/5/6/12)

terpancing dengan
emosi Koes

2. Kami juga akan kirim
surat ke pimpinan DPR…
(2/5/6/12)
3. Bagi yang melanggar
aturan keraton akan
mendapat hukuman.
(2/5/6/12)
4. Presiden akan melakukan
semua langkah termasuk
meminta Keraton
Surakarta untuk
melakukan kembali semua
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upacara adat yang selama
ini tidak mungkin
diselenggarakan karena
ada pihak-pihak tertentu.
(6/23/2/14)
Rendah

1. Hukuman itu pun
pernah dialami oleh
Tejowulan.
(2/5/6/12)
2. Proses rekonsiliasi
pun pernah
dilakukan.
(3/27/8/13)
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TRADISI DAN MITOS DI MAKAM IMOGIRI
(Suatu Tinjauan Foklore)
Oleh : Dra. Sundari M.Hum

ABSTRAK
Pasareyan Pajimatan Imogiri adalah salah satu situs penting yang wajib dikunjungi untuk melihat
langsung bukti sejarah kebesaran Dinasti Mataram Islam. Pengunjung dapat mendengar berbagai kisah,
kepercayaan dan tradisi turun-menurun yang turut menjaga lestarinya cagar budaya ini. Pemakaman raja-raja
Mataram yang terletak di Dusun Pajimatan, Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta sangat menarik bagi penulis, selain sebagai tempat peristirahatan raja-raja, namun
terdapat tradisi dan mitos yang terkandung didalamnya. Rumusan masalah yang timbul adalah Apakah terdapat
tradisi-tradisi khusus di Makam raja-raja di Imogiri? Apakah terdapat mitos-mitos dari masyarakat mengenai
makam raja-raja di Imogiri?. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah mtode observasi
(mengamati, menemukan dan mengungkapkan secara langsung).
Pembahasan yang telah diteliti oleh penulis yaitu bahwa tradisi yang muncul dan dilakukan oleh
masyarakat disekitar Makam raja-raja Mataram di Imogiri yaitu Ritual Kuthanegara, Ritual Nguras Enceh dan
Upacara Mboyong Kayu Wunglen. Adanya tradisi-tradisi tersebut maka timbulah mitos-mitos yang terjadi dan
dipercayai oleh masyarakat yaitu Berkah Air Enceh, Menghitung Anak Tangga dan khasiat Daun Tujuh Rupa.
Tradisi maupun mitos-mitos yang terdapat di makam raja-raja Mataram di Imogiri diharapkan tetap
dilestarikan nilai-nilai budaya luhur kepada para generasi muda agar dapat menjaga, melestarikan, merawat,
mengembangkan dan memanfaatkan sebaik mungkin tempat tersebut demi pengetahuan sejarah dan nilai-nilai
luhur budaya warisan nenek moyang.

A. PENDAHULUAN
Beragam kebudayaan di Negara Indonesia yang terkandung di dalamnya, tersebar di setiap
wilayah di negara ini. Hampir di setiap daerahnya mempunyai kekayaan ragam budaya khas
daerahnya masing-masing. Beragam kekayaan budaya tersebut dapat berupa tari-tarian daerah, lagulagu daerah, alat-alat musik, kesenian tradisional, rumah adat, pakaian adat setempat, serta ada juga
daerah-daerah tertentu yang mempunyai sejarah tentang bagaimana cerita atau kisah tentang lahirnya
daerah itu sendiri.
Salah satu contohnya adalah daerah Jawa, tradisi masyarakat Jawa dalam menghormati dan
memuliakan para leluhur, sampai saat ini masih menyisakan jejak kebesaran tersebut. Di pemakaman
serta masjid kuno yang lazim ada di dekatnya, tidak hanya wisata religi yang bisa dilakukan, namun
juga wisata sejarah. Disana, dapat ditelusuri kisah tentang tokoh yang disemayamkan, berikut
rangkaian sejarah dan beragam peristiwa yang terjadi di masa hayatnya. Di daerah Imogiri lebih
tapatnya di Desa Girirejo, Kecamatan Imogiri , Kabupaten Bantul dan terletak 17 km dari kota pusat
kota Yogyakata. Terdapat sebuah kompleks pemakaman para raja-raja, keluarga, dan dinasti raja dari
Kasultanan Mataram ( Yogyakarta dan Surakarta ) pada zaman dahulu, yang terkenal dengan nama
Makam Raja-raja Imogiri.
Pasareyan Pajimatan Imogiri atau Makam Raja-Raja Imogiri adalah salah satu situs penting yang
wajib dikunjungi untuk melihat langsung bukti sejarah kebesaran Dinasti Mataram Islam. Hal yang
menarik yaitu tidak sebatas memahami tempat dan tokoh tapi juga rangkaian sejarahnya, pengunjung
juga dapat mendengar berbagai kisah, kepercayaan dan tradisi turun-menurun yang turut menjaga
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lestarinya cagar budaya ini. Makam Raja-raja Imogiri dilengkapi dengan masjid makam yang berada
di kaki bukit, dan orang biasa menyebutnya dengan sebutan masjid Pajimatan. Unsur-unsur yang
mengarah pada gaya kuno atau terkesan suasana kuno masjid ini tampak jelas terlihat dari keberadaan
parit di depan masjid.
Sebelum memasuki makam Raja-raja dan mecapai ke kawasan makam yang terletak di puncak
bukit,Merak tersebut, para pengunjung harus menaiki 409 anak tangga yang mempunyai lebar sekitar
4 meter dengan tingkat kemiringan 45o yang menghubungkan antara pemukiman penduduk sekitar
dengan makam. Menurut mitos yang dipercayai sebagian masyarakat jika ada pengunjung yang bisa
menaiki anak tangga tersebut dan berhasil menghitungnya jumlah anak tangga dengan benar, maka
orang tersebut akan tercapai cita-citanya atau mendapatkan kehidupan yang lebih baik dikemudian
hari.
Pada kesempatan ini, penulis memilih judul “Tradisi dan Mitos di Makam Imogiri” karena obyek
yang penulis teliti adalah pemakaman Raja-raja Mataram yang terletak di Dusun Pajimatan,
Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Pemakaman tersebut sangat menarik bagi penulis, selain sebagai tempat peristirahatan raja-raja,
namun terdapat tradisi dan mitos yang terkandung didalamnya. Baik melalui cerita yang berkembang
dimasyarakat maupun kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu
penulis melakukan pengamatan untuk menemukan dan mengungkapkan apa saja tradisi dan mitos di
Makam Raja-raja Mataram di Imogiri.

B. RUMUSAN MASALAH
Beberapa rumusan masalah yang timbul adalah sebagai berikut:
1. Apakah terdapat tradisi-tradisi yang dilakukan di Makam Raja-raja Mataram di Imogiri?
2. Apakah terdapat mitos-mitos dari masyarakat mengenai makam raja-raja di Imogiri?
C. TUJUAN
1. Untuk mengamati, menemukan dan mengungkapkan tradisi-tradisi yang dilakukan di Makam
Raja-raja Mataram di Imogiri baik tradisi dari masyarakat sekitar maupun dari pihak keraton
yang dilakukan secara rutin serta dengan persyaratan tertentu.
2. Untuk mengamati, menemukan dan mengungkapkan mitos-mitos yang dipercayai di Makam
Raja-raja Mataram di Imogiri yang mempengaruhi terbentuknya kegiatan-kegiatan atau
peraturan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar.
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D. METODE PENELITIAN
Penulis menggunakan metode observasi (mengamati, menemukan dan mengungkapkan
secara langsung), melakukan wawancara dengan informan baik di dalam lingkungan makam
maupun di luar lingkungan makam, dan melalui kepustakaan dengan mencari buku-buku bacaan
yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
E. PEMBAHASAN
1. Tradisi-tradisi di Makam Raja-raja di Imogiri
Tradisi adalah suatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan
suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang
sama. Hal yang mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke
generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah.
Masyarakat Jawa menganggap makam merupakan tempat yang suci dan pantas
dihormati. Makam sebagai tempat peristirahatan bagi arwah nenek moyang and keluarga yang
telah meninggal. Keberadaan makam dari tokoh tertentu menimbulkan daya tarik bagi
masyarakat untuk melakukan aktivitas ziarah dengan berbagai motivasi. Kunjungan ke makam
pada dasarnya merupakan tradisi agama Hindu yang pada jaman dahulu berupa pemujaan
terhadap roh leluhur.
Makam Raja-raja Mataram di Imogiri menjadi tujuan wisata yang selalu ramai
dikunjungi. Wilayah Makam Raja-raja Imogiri dibangi menjadi dua wilayah, yaitu Wilayah
makam Raja Yogyakarta dan wilayah makam Raja Surakarta, wilayah Makam Raja Yogyakarta
Hadiningrat

dibagi

menjadi

tiga

hastana

dan

disini

dimakamkan

raja-raja

dari

Kerajaan Yogyakarta, diantaranya adalah :
a. Kedhaton Kasuwargan Yogyakarta, terdiri dari S.P. Hamengku Buwana I, S.P.
Hamengku Buwana III.
b. Kedhaton Besiyaran Yogyakarta, terdiri dari S.P. Hamengku Buwana IV, S.P.
Hamengku Buwana V, S.P. Hamengku Buwana VI.
c. Kedhaton Saptorenggo Yogyakarta, terdiri dari S.P. Hamengku Buwana VII, S.P.
Hamengku Buwana VIII, S.P. Hamengku Buwana IX.
Sedangkan wilayah Makam Raja Surakarta Hadiningrat dibagi menjadi empat hastana dan
disini dimakamkan raja-raja dari Kerajaan Surakarta, diantaranya adalah :
a. Kedhaton Paku Buwanan, terdiri dari S.P. Paku Buwana I, S.P. Hamangkurat Jawa,
S.P. Paku Buwana II.
b. Kedhaton Bagusan/Kasuwargan Surakarta, terdiri dari S.P. Paku Buwana III, S.P. Paku
Buwana IV, S.P. Paku Buwana V.
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c. Kedhaton Astana Luhur/Kapingsangan Surakarta, terdiri dari S.P. Paku Buwana VI,
S.P. Paku Buwana VII, S.P. Paku Buwana VIII, S.P. Paku Buwana IX.
d. Kedhaton Girimulya Surakarta, terdiri dari S.P. Paku Buwana X, S.P. Paku Buwana XI,
S.P. Paku Buwana XII.
Upacara-upacara tradisi di Makam Raja-raja Mataram di Imogiri bertujuan untuk
menghormati roh-roh para leluhur (para raja) yang dianggap sebagai pepunden (orang yang
dimuliakan) rakyat, sebagai tokoh yang pintar dan hebat. Selain tujuan tersebut juga untuk
mencari berkah dari kekuatan ghaib yang ada di Makam Raja-raja Mataram di Imogiri.
Beberapa tradisi atau upacara yang dilakukan di Makam Raja-raja Mataram di Imogiri adalah
sebagai berikut :
a. Ritual Kuthanagara atau Ritual Sadranan
Upacara ritual sering disebut juga upacara keagamaan. Menurut Bustanuddin1
upacara yang tidak dipahami alasan konkretnya dinamakan rites dalam bahasa Inggris
yang berarti tindakan atau upacara keagamaan. Hal ini sesuai dengan pendapat
Koentjaraningrat2 upacara ritual adalah system aktifasi atau rangkaian tindakan yang
ditata oleh adat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan
bagaimana macam peristiwa tetap yang biasanya terjadi pada masyarakat yang
bersangkutan. Upacara Ritual3 adalah upacara yang berkaitan dengan kepercayaan
terhadap kekuatan benda alam dan roh halus atau kekuatan ghaib biasanya dilakukan
pada waktu-waktu tertentu seperti Suran, Sadranan, Sedhekah Laut dan Sedhekah
Bumi.
Sadranan adalah kegiatan berkunjung ke makam leluhur, sadranan di Makam
Imogiri dilakukan setiap bulan Ruwah. Ritual ini dilakukan oleh masyarakat umum atau
oleh para kerabat Keraton baik Kasunanan Surakarta maupun Kasultanan
Ngayogyakarta. Upacara ini diselenggarakan dua rangkaian yaitu caos dhahar
(mempersembahkan santapan) dan upacara ziarah. Upacara ini dilaksanakan olej para
abdi dalem dan segenap tamu undangan dan bagi masyarakat setempat dalam
melaksanakan upacara sendiri waktunya setelah dilaksanakannya upacara hajatan
dalem. Upacara ini bertujuan untuk mengagungkan dan mengirim doa pada leluhur
sebagai rasa hormat mereka.
Di daerah-daerah yang mempunyai tempat bersejarah, agak berbau, angker,
pantai-pantai, goa-goa, yang mempunyai kisah tersendiri biasanya mempunyai acara
1

Agus Bustanuddin. 2006. Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama. Jakarta: Raja
Grafindopersada.hal 96
2
Koentjaraningrat.1984. Kebudayaan Jawa. Jakarta:PN Balai Pustaka.hal 190
3
Koderi. 1991. Banyumas:Wisata dan Budaya. Jakarta: Metro Jaya. Hal 109.
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adat yang disebut nyadran. Sama dengan makna upacara-upacara adat yang lain,
nyadran ini juga mengandung makna religious. Ada yang dengan jalan memasang
sesaji ditempat itu selama tiga hari berturut-turut, ada yang dengan cara melabuh
makanan yang telah ‘diramu’ dengan berbagai macam kembang, ada pula yang
mengadakan kenduri dengan makanan-makanan yang enak, lalu diadakan pertunjukan
besar-besaran dan sebagainya.
Waktu kunjungan untuk acara nyadran ini antara Kasunanan Surakarta dan
Kasultanan Ngayogyakarta berbeda, untuk pada kerabat Surakarta biasanya
mengadakan nyadran sekitar tanggan 5 Ruwah, sedangkan para kerabat Ngayogyakarta
melakukannya sekitar tanggal 15 Ruwah, bisa hari Senn atau hari Jumat.
b. Ritual Nguras Enceh atau Genthong
Tradisi Nguras Enceh merupakan ritual utama yang paling terkenal dari
kompleks Makam Imogiri yaitu kegiatan menguras empat buah genthong atau
tempayan dengan siwur atau gayung yang berada di kompleks pecaosan tepatnya di
depan Gapura Kamandhungan kompleks Kasultanan. Keempat tempayan ini masingmasing bernama Nyai Danumurti dari Aceh, Kyai Danumaya dari Palembang, Kyai
Mendung dari Ngerum (Turki) dan Nyai Siyem dari Siam (Thailand).
Enceh atau gentong yang terdapat di pelataran pemakaman Sultan Agung
menurut kepercayaan masyarakat Imogiri merupakan sebuah benda yang sakral.
Masyarakat setempat meyakini bahwa air yang terdapat dalam Enceh adalah
pembawa berkah atau air keramat. Namun, jika dilihat dari keadaan faktual air yang
digunakan untuk mengisi enceh-enceh yang ada di pemakaman raja Mataram Imogiri
adalah air yang mengalir dari sumber mata air (Bengkung) tanpa adanya proses
sterilisasi terhadap air tersebut atau dengan kata lain air tersebut jika dilihat
menggunakan kacamata medis merupakan air yang kotor, tetapi di balik itu semua
seluruh masyarakat yang mendiami lingkungan pemakaman meyakini air tersebut
mensimbolkan kesakralan atau kesucian yang sampai sekarang masih kerap diyakini
oleh warga setempat khususnya dan umumnya oleh warga-warga luar kota
Yogyakarta. Hal-hal inilah yang membuktikan bahwa adanya nilai-nilai yang masih
tersembunyi di balik air yang mensimbolkan kesakralan tersebut.
Menguras tempayan ini diadakan setiap Jumat Kliwon pada bulan Sura (atau
jika tidak ada, pada hari Selasa Kliwon bulan yang sama). Adapun sesajen4 yang
4

Disebut sesaji yaitu salah satu sarana upacara yang tidak bisa ditinggalkan yang dihaturkan pada saat-saat
tertentu dalam rangka kepercayaan terhadap mahkluk halus, yang berada ditempat-tempat tertentu.
Koenjaraningrat. 2002. Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan. Hal 349.
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dilibatkan dalam ritual tersebut antara lain kembang, menyan, ingkung, tumpeng
robyong, nasi gurih, pisang sanggan dan buah lainnya, telur, gudhangan, ikan asin,
nasi golong, apem, kolak ketan dan jajanan pasar lainnya.
Pada perkembangan upacara Nguras Enceh dapat dilihat kemeriahan yang
terjadi ketika tradisi ini dilaksanakan dikarenakan sebelum dimulainya upacara, para
masyarakat mengadakan kirab budaya yaitu dengan mengarak-arak gunungan di
sepanjang jalan menuju pelaksanaan upacara tersebut. Hal ini merupakan suatu bukti
yang nyata, bahwa antusiasme masyarakat dalam pelaksanaan upacara Nguras Enceh
lebih tertuju pada kirab budaya tersebut, hal ini merupakan salah satu akibat daripada
kurangnya pengetahuan para pewaris kebudayaan mengenai makna simbolik yang
terkandung dalam upacara Nguras Enceh, yang alih-alih para masyarakat hanya
tertarik oleh kirab budaya tersebut.
c. Upacara Mboyong Kayu Wunglen
Kayu Wunglen dipercaya sebagai salah satu pengantar Sultan Agung untuk
memberikan pertolongan. Kayu wunglen ini peninggalan Kanjeng Sultan yang
dianggap keramat. Kayu Wunglen dijadikan untuk menjaga badan dari gangguan
sesuatu yang ghaib, dapat juga untuk menambah kewibawaan serta menyembuhkan
orang sakit. Upacara ini dilaksanakan apabila ada masyarakat yang ingin memiliki
Kayu Wunglen tersebut dimana pemilik harus menghadap pada juru kunci makam.
Kayu wunglen harus diuji dahulu, yakni dengan cara dimasukkan dalam segelas air
putih, jika kayu tersebut langsung tenggelem berarti kayu wunglen boleh dibawa
pulang. Akan tetapi jika kayu tersebut tidak tenggelam berarti tidak dapat dibawa
pulang, karena menurut juru kunci, hati orang yang ingin memiliki kayu wunglen
tersebut belum benar – benar tulus dan bersih.

d. Upacara Ziarah atau Nyekar
Ziarah Kubur dilakukan untuk mengagungkan arwah yang jasad keluarganya
dimakamkan disana. Ziarah kubur yang dilakukan oleh masyarakat Jawa ke makam
yang dianggap keramat sebenarnya akibat dari pengaruh masa Jawa-Hindu. Pada
masa itu, kedudukan raja dianggap masih sebagai titising dewa sehingga segala
sesuatu yang berhubungan dengan seorang raja masih dianggap keramat. Ziarah
kubur dilakukan setiap Kamis malam Jumat, ada yang tiap 35 hari sekali (selapan)
dan ada pada hari-hari yang dianggap suci, Selasa Kliwon atau Jumat Kliwon.
Upacara ini bisa disebut nyekar, sebab nyekar (tabur bunga) mengikuti ziarah kubur.
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e. Upacara Hari Pahlawan
Upacara ini dilakukan dengan tahlilan bersama dengan mengundang seluruh
abdi dalem yang dilanjutkan tabur bunga. Upacara ini dimaksudkan untuk mengenang
kembali jasa-jasa para leluhur yang dimakamkan di makam raja-raja Mataran di
Imogiri dan seluruh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia.

2. Mitos-mitos dari Masyarakat Mengenai Makam Raja-Raja di Imogiri
Menurut Bascom5 Mite atau mitos adalah cerita prosa rakyat yang dianggap benarbenar terjadi serta dianggap suci oleh empunya cerita. Mitos menurut Harsojo6, adalah
sistem kepercayaan dari suatu kelompok manusia, yang berdiri atas sebuah landasan yang
menjelaskan cerita-cerita yang suci yang berhubungan dengan masa lalu. Mitos
memberikan pedoman dan arah tertentu bagi kelakuan, tindakan, dan perbuatan
sekelompok manusia yang tunduk kepada suatu kekuatan tak terjangkau yang berada
diluar dirinya. Melalui mitos itu manusia dapat ikut serta mengambil bagian dalam
kejadian-kejadian disekitarnya dan menanggapi daya-daya kekuaran alam.
Adanya tradisi-tradisi yang terjadi di Makam Imogiri membuat munculnya mitosmitos yang berlaku dan dipercayai oleh masyarakat yaitu:
a. Berkah Air Enceh
Keempat Enceh atau Genthong hanya dikuras setahun sekali pada bulan
Sura dalam penanggalan Jawa, yaitu pada hari Jumat Kliwon atau Selasa Kliwon
(jika tidak dijumpai hari Jumat Kliwon di bulan itu). Kyai Danumaya dan Nyai
Danumurti di sisi barat dikuras oleh abdi dalem dari Keraton Kasultanan
Yogyakarta, sedangkan Kyai Mendung dan Nyai Siyem di sisi timur dikuras oleh
abdi dalem dari Keraton Kasunanan Surakarta.
Prosesi tahunan yang dikenal sebagai tradisi Nguras Enceh, selalu ramai
dihadiri oleh ribuan peziarah. Sebagian diantara mereka berharap bisa minum
atau membawa pulang sisa-sisa air tempayan, karena dipercaya berkhasiat
sebagai sarana pengobatan, untuk menjaga kesehatan dan menyembuhkan
penyakit serta dianggap sebagai penolak bala. Khasiat air suci yang dibawa
pulang dapat bertahan selama satu tahun bahkan bertahun-tahun, air ini sangat

5

Dalam Bukunya James Danandjaja. 1986. Foklore Indonesia, Ilmu Gosip Dongeng dan Lain-lain. Jakarta:
Graviti.
6
Harsojo. 1988. Pengantar Antropologi. Bandung: Binacipta.
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jernih dan warnanya tidak akan pernah berubah, sejauh mengikuti tataacara
penggunaan yang diisyaratkan oleh para juru kunci.
b. Menghitung Anak Tangga
Untuk mencapai Makam Raja-raja, pengunjung atau peziarah harus
mendaki lebih dari 340 anak tangga. Tradisi pemakaman di puncak bukit ini
adalah suatu akulturasi antara Islam dengan tradisi Hindu di masa awal-awal
perkembangan Islam di Jawa. Konon, barangsiapa dapat menghitung jumlah anak
tangga dengan benar yang didaki, maka hajat dan keinginannya akan terkabul
atau kehidupan yang lebih baik akan terjadi dikemudian hari.
Menghitung anak tangga ini sebenarnya memiliki beberapa manfaat, salah
satunya melatih focus, kekuatan baik jasmani maupun rohani, tenang, sabar,
tekad, keyakinan, kerja keras, ikhtiar atau berusaha dan selalu berdoa kepada
Tuhan Yang Maha Esa. Anak tangga makam ini berkaitan dengan legenda
tentang Tumenggung Endranata, siapa sangka Pajimatan Imogiri ternyata tidak
hanya menjadi persemayaman terahkir para raja yang diluhurkan tetapi juga
menjadi peristirahatan terahkir bagi tokoh yang dianggap sebagai pengkianat
Mataram yang merusak rencana serangan Sultan Agung ke Batavia (1628-1629),
meski diperlakukan dengan berbeda.
c. Daun Tujuh Rupa
Daun ini bisa digunakan sebagai pengobatgan bagi suami isteri yang
sudah lama menikah namun belum mempunyai keturunan. Cara memiliki daun
ini sowan dan matur pada juru kunci yang menjaga makam Sultan Agung.
F. SIMPULAN
1. Penutup
Makam raja-raja Mataram di Imogiri terletak kurang lebih 17 km sebelah tenggara
Kota Yogyakarta. Kompleks makam tersebut berada di Kelurahan Girirejo dan
Kelurahan Wukirharjo, Kecamatan imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta. Beberapa tradisi yang muncul dan dilakukan di makam raja-raja Mataram
Imogiri adalah:
a. Ritual Kuthanagara atau Ritual Sadranan
b. Ritual Nguras Enceh atau Genthong
c. Upacara Mboyong Kayu Wunglen
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Adanya tradisi-tradisi tersebut, muncullah mitos-mitos yang dipercayai oleh masyarakat
sekitar yaitu:
a. Berkah Air Enceh
b. Menghitung Anak Tangga
c. Daun Tujuh Rupa.
2. Saran
Kawasan Makam Raja-raja Mataram di Imogiri diharapkan terus dijaga nilai
keluhurannya karena mimiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Adanya pemberian
pengetahuan terhadap generasi muda untuk lebih menjaga, melestarikan, merawat,
mengembangkan dan memanfaatkan sebaik mungkin tempat tersebut demi pengetahuan
sejarah dan nilai-nilai luhur budaya warisan nenek moyang.
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http://linocittalarasati.blogspot.co.id/2008/12/mitos.html
https://kayukuiku.wordpress.com/2016/08/25/kayu-wunglen-merah/
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KALATIDHA: JAMAN EDAN DAN SOLUSINYA
oleh: S u p a n a

ABSTRAK
Kalatidha merupakan salah satu karya besar R.Ng. Ranggawarsita, salah seorang pujangga keratin Surakarta
yang terkenal, yang kandungan isinya sangat menarik untuk dibahas. Pemikiran-pemikiran dalam Kalatidha
masih sering diperbincangkan oleh masyarakat jaman sekarang. Hal ini menunjukkan relevansi gagasan-gagasan
yang dituangkan di dalamnya dengan kondisi masyarakat dewasa ini. Kalatidha menggambarkan kondisi
masyarakat pada jamannya yang kacau yang ditandai dengan peanggaran norma dan nilai-nilai social yang
dijunjung tinggi oleh masyarakat, khususnya masyarakat Jawa. Kekacauan ini disebabkan oleh perilaku para
pemimpinnya yang merusak tatanan. Pemimpin dalam masyarakat Jawa merupakan sosok yang dijadikan
panutan dan menjadi orientasi kehidupan masyarakatnya. Pemimpin yang tidak memberikan teladan
masyarakatnya merupakan salah satu sumber kerusakan hidup bermasyarakat. Kondisi pelanggaran aturan oleh
pemimpin membuat masyarakat menjadi bingung, apakah akan mentaati peraturan yang ada atau atau
melanggarnya sebagaimana yang dilakukan para pimpinan. Jika ikut melanggar aturan akan mendapatkan
keuntungan material, namun jika menaati aturan tidak mendapatkan keuntungan.
Supaya terhindar dari melakukan pelanggaran diperlukan sikap eling dan waspada. Eling adalah kesadaran
terhadap eksistensi dirinya sebagai makluk ciptaan Tuhan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai
keadilan, menjalankan kebajikan dan meninggalkan kejahatan. Sikap waspada terhadap pelanggaran yang
terjadi dan menghindai pelanggaran itu
Kata kunci: Kalatidha, jaman edan, solusi

A. PENDAHULUAN
Klatidha merupakan salah satu karya R. Ng. Ranggawarsita, pujangga keraton Surakarta.
Karya beliau lebih kurang 70 judul yang meliputi berbagai bidang keahlian, antara lain bidang
kesastraan, bidang pendidikan, pengetahuan bahasa, bidang filsafat, bidang pedhalangan, pengetahuan
alam, bidang seni, bidang penghitungan tahun, bidang babad, ramalan, bidang silsilah, dan bidang
perkamusan (Anung Tedjowirawan, 2009). Banyaknya permasalahan yang dituangkan dalam
karyanya menunjukkan betapa luas dan dalamnya pengetahuan yang beliau miliki.
R. Ng. Ranggawarsita lahir pada hari Senin Legi, 10 Dulkaidah 1728 Jw, atau 15 Maret
1802M. Wafat beliau pada hari Rabu Pon, 15 Dulkaidah 1802 Jw, atau 24 Desember 1987. Beliau
dilahirkan dari keluarga pujangga. Kakeknya R.Ng. Yasadipuran I dan piutnya (eyang buyut) Raden
Tumenggung Yasadipira II juga merupakan pujangga keraton Surakarta, sebagaimana beliau. Sejak
kecil Bagus Burham, nama keci R.Ng. Ranggawarsita, diasuh oleh kakeknya, Raden Tumenggung
Sastranagara atau R.Ng. Yasadipura II. Menjelang usia 12 tahun Bagus Burham dikirim ke Pondok
Pesantren Gebangtinatar, Panaraga, untuk belajar Al-Qur’an dan agama Islam. Meskipun pada
awalnya tidak menunjukkan minat untuk belajar dan lebih tertarik pada perbuatan maksiat, khususnya
judi, namun pada akhirnya Bagus Burham menjadi santri yang berhasil, terbukti dengan diangkatnya
dia sebagai badal (wakil kyai di pondok). Badal merupakan kedudukan terkemuka di dalam pondok
dan menunjukkan besarnya kepercayaan pengasuh pondok kepadanya (Kamajaya, 1991).
Selepas pendidikannya di pondok pesantren, R.Ng. Ranggawarsita berkelana untuk
memperluas dan memperdalam ilmunya dengan berguru kepada tokoh-tokoh dengan berbagai latar
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keagamaan, baik yang di Jawa maupun luar Jawa. Guru yang beliau timba ilmunya antara lain Kyai
Tunggul Wulung di Ngadiluwih, Ki Ajar Wirakanta di Ragajampi, Jawa Timur, dan Ki Ajar Sidalaku
di Tubanan, Bali.
Guru R.Ng. Ranggawarsita yang berasal dari berbagai latar belakang keagamaan tersebut
memperluas dan memperdalam cakrawalanya. Beragam bidang yang tercermin dalam karyanya
sebagaimana telah disebutkan menunjukkan akan hal ini. Pengetahuan beliau yang luas tersebut
mendukung posisinya sebagai pujangga yang memiliki tugas-tugas yang strategis dalam karaton.
Pujangga adalah abdi dalem penggawa kerajaan yang memiliki kewajiban: 1) menyusun silsilah dan
babad keratin, 2) memimpin upacara-upacara keagamaan, 3) mempelajari bahasa Jawa kuna dan
membangun kesastraan tradisional, 4) menjadi penasihat raja, dan 5) menjadi tukang nujum atau ahli
perbintangan (Darusuprapto dalam Anung Tedjowirawan, 2009).
Ranggawarsita memulai karirnya sebagai carik di Keraton Surakarta pada usia 25 tahun, pada
saat terjadi perang Diponegara, beberapa saat sebelum ayahnya ditangkap Belanda, dibuang dan tak
pernah kembali lagi ke Surakarta. Ranggawarsita menyaksikan perubahan yang terjadi yang luar biasa
hebat. Sebagai seorang pemuda dia mengalami perubahan politik raja dan kerajaan Jawa, permulaan
penjajahan yang bebetul-betulnya. Dia menyaksikan tanah yang paling subur di Jawa Tengah jatuh ke
tuan besar Belanda sedangkan priyayi Jawa, termasuk dirinya sendiri, makin terbelit hutang pada tuan
besar tersebut. Ranggawarsita juga dipaksa oleh atasannya menjadi guru bagi sejumlah filolog
Belanda yang melewati dan menetap di Surakarta. Pada akhir hayatnya beliau menyaksikan
transformasi radikal dunianya akibat teknologi modern Barat (Florida, 2012). R.Ng. Ranggawarsita
wafat pada tanggal 24 Desember 1873 M, tiga tahun setelah menulis Kalatidha.

B. METODE PENELITIAN
Bentuk penelitian ini adalah kualitatif sebagai mana arahan dari teori Lincoln dan Guba
(1985) dan Sutopo (2002). Guna menjaga validitas data digunakan teknik trianggulasi yang meliputi
trianggulasi data sumber (Miles dan Huberman, 1992; Denzin, 1997; Denzin & Lincoln, 1994;
Sutopo, 2002).
Strategi yang dipakai dalam penelitian ini adalah strategi studi kasus tunggal, yakni strategi yang
mengarah pada satu karakteristik kegiatan penelitian. Teknik sampling dalam penelitian ini ialah
sampel bertujuan (purposive sampling). Sumber data penelitian dalam penelitian ini adalah: (1)
dokumen, (2) informan. Teknik pengumpulan Data dilakukan dengan content analysis (analisis isi)
dan wawancara. Teknik Analisis Data dalam penelitian menggunakan cara kerja Trianggulasi, yaitu
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Miles & Huberman, 1992).
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C. PEMBAHASAN
Kondisi Jaman Edan
Serat Kalatidha yang ditulis oleh R.Ng. Ranggawarsita pada akhir tahun 1873 (Florida, 2012)
menggambarkan pelanggaran aturan yang begitu parah, pelanggaran norma yang massif dan
sistematis. Jaman ketikan terjadi pelecehan aturan ini disebut dengan jaman edan, selain itu disebut
juga dengan kalabendu atau kalatidha. Penulisan Kalatidha tidak terlepas dari pengalaman pahit yang
menimpa sang Pujangga. Beliau tidak ingin merasakan kepedihan yang berlarut-larut akibat fitnah
yang menimpanya. Secara terus terang dalam bait ke-5 Kalatidha dinyatakan bahwa lebih baik
menulis cerita lama dari pada memikirkan fitnah yang semakin menyakitkan. Cerita lama yang
dimaksud jika ditelusuri dapat ditemukan

dalam Serat Centhini pupuh 257 bait 34-43 tembang

Pucung. Serat Centhini sendiri ditulis pada tahun 18 .
34

35.

36.

37

38.
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Dalajading praja kawuryan wus suwung

Martabat kerajaan tampak sudah tiada

lêbur pangrèh tata

rusak semua aturan

karana tanpa palupi

karena tiada tauladan

pan wus tilar silastuti titi tata

sudah meninggalkan aturan

Pra sujana sarjana satêmah kèlu

Orang-orang baik dan para sarjana terseret

klulun Kalatidha

terseret kalatidha

tidhêm tandhaning dumadi

tidak ada tanda-tanda kehidupan

hardayèngrat dening karoban rubeda

rusaknya dunia karena mendapat gangguan

Sitipati nareprabu utamèstu

Raja benar berhati mulia

papatih nindhita

patihnya unggul

pra nayaka tyas basuki

para pejabat baik hatinya

panêkare bêcik-bêcik cakrak-cakrak

para pegawainya baik-baik

Nging tan dadya paliyasing Kalabêndu

Namun tidak menjadi pencegah kalabendu

mandar sangkin ndadra

malah semakin menjadi-jadi

rubeda angrurubêdi

kesulitan yang menghambat

beda-beda hardaning wong sanagara

berbeda-beda ambisi orang satu negara

Katatangi tangising mardawa-lagu

Bangkit tangisnya sang pujangga

kwilêt tyas duhkita

terbelit hati sedih

kataman ring rèh wirangi

mendapatkan rasa malu
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39.

dening angupaya sandi sumaruna

oleh usaha rahasia dalam pergaulan

Anarawung mangimur sanubarèku

Yang menyertai untuk menghibur hati

mèncèng pangupaya

tidak lurus upayanya

ing pamrih melik pakolih

karena pamrih ingin memiliki

têmah suha ing karsa tanpa wiweka

akhirnya

berantakan

keinginannya

karena

tanpa hati-hati
40.

41.

42

43

Ing Panitisastra wawarah sung pemut

Nasihat dalam Panitisastra member peringatan

ing jaman musibat

pada masa terkena musibah

wong ambêg jatmika kontit

orang berbudi mulia kalah

kang mangkono yèn nitèni lalampahan

demikianlah jika menandai peristiwa

Nawung kridha

kang mênangi

jaman Orang

yang

halus

perasaannya

gêmblung

menjumpai jaman gemblung

iya jaman edan

yang disebut juga jaman edan

ewuh aya ing pambudi

serba sulit dalam berusaha

Yèn tan mèlu anglakoni wus tartamtu

Jika tidak ikut menjalani sudah pasti

boya kadumanan

Tidak kebagian

melik kalling donya iki

Yang diinginkan di dunia

satêmahe kalirên wêkasanira

Akibatnya kelaparan

Wus dilalah karsane kang Among tuwuh

Sudah

menjadi

kehendah

yang

Pemelihara

kehidupan
kang lali kabêgjan

Yang mendapat keberuntungan

ananging sayêktinèki

Tetapi sebetulnya

luwih bêgja kang eling lawan waspada

Lebih beruntung orang yang ingat dan waspada

Kutipan dari Centhini tersebut mirip dengan Kalatidha bait 1-7. Kemiripan ini tidak hanya
menyangkut isinya yang secara prinsip sama, tetapi juga ada beberapa kesamaan pilihan kata dan
konstruksi sintaksis, misalnya kalatidha, kalabendu, jaman edan, luwih begja kang eling lawan
waspada, dan sebagainya. Perbedaan yang mencolok antara kutipan dari Centhini tersebut dengan
dengan Kalatidha adalah tembangnya, yang satu menggunakan tembang Pucung sedangkan yang
lainnya menggunakan tembang Sinom. Bagian Centhini yang lain yang berkaitan dengan Kalatidha
terdapat dalam pupuh 248 Sinom bait 21-25. Bagian dari Centhini ini memiliki isi yang berlawanan
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dengan Kalatidha. Isi bagian Centhini menggambarkan kondisi Negara dalam jaman keemasan,
sementara is I Kalatidha melukiskan kondisi Negara yang rusak.
Kemiripan antarkarya para pujangga pada masa tradisonal agaknya bukan merupakan hal
yang tabu, namun merupakan suatu yang lumrah. Hal ini terkait dengan salah satu tugas pujangga,
yaitu mempelajari bahasa dan sastra Jawa kuna dan membangun kesastraan tradisional. Adanya
keterkaitan antarkarya ini, khususnya Centhini dan Kalatidha, menunjukkan adanya hubungan
intertekstual dan hal ini menyarankan bahwa pemahaman Kalatidha secara komprehensif tidak dapat
dilepaskan dari Centhini sebagai hipogramnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Culler setiap teks
terwujud sebagai mozaik kutipan-kutipan, setiap teks merupakan peresapan dan transformasi teks-teks
lain, teks-teks lain merupakan kisi-kisi yang memungkinkan suatu teks dapat dipahami (dalam Teeuw,
1984). Secara lebih lanjut dijelaskan oleh Culler bahwa intertekstualitas membawa kita untuk
memandang teks-teks pendahulu sebagai sumbangan pada suatu kode yang memungkinkan efek
signifikasi, pemaknaan yang bermacam-macam.
Adanya kemiripan antara bagian dalam Centhini dengan Kalatida tersebut menunjukkan
bahwa apa yang diungkapkan dalam Centhini menggambarkan adanya kesamaan kondisi dengan
kondisi pada saat Kalatidha ditulis, atau kondisinya tidak jauh berbeda atau lebih parah lagi dengan
kondisi yang digambarkan Centhini.

Hal yang sama juga dapat dinyatakan, membahas kalatidha

dalam konteks kekinian tentu saja berkaitan dengan adanya kondisi masa kini yang memiliki
kemiriman dengan keadaan masyarakat yang dilukiskan dalam Kalatidha, atau kondisi yang lebih
buruk lagi. Kalatidha pada prinsipnya menggambarkan kondisi sosial yang sudah kacau karena
terjadinya pelanggaran-pelanggaran aturan atau norma-norma kehidupan sosial. Pelanggaran normanorma sosial sama dengan pelanggaran terhadap nilai-nilai budaya karena peraturan atau norma dalam
berbagai wujudnya baik yang tertulis maupun tak tertulis merupakan penjabaran dari nilai-nilai luhur
yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya (Soedjito, 1991; McAllister, 1995)
Peraturan dalam bidang apapun

menjadi salah satu pilar yang penting dalam kehidupan

bermasyarakat atau bernegara. Teguhnya peraturan menjadi indikator sebagai negara yang
bermartabat, menjunjung tinggi ketertiban, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Semua
unsur pemerintah dan masyarakat memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi peraturan yang telah
disepakati. Pelanggaran peraturan lebih-lebih yang terjadi secara luas berdampak pada kekacauan
kehidupan masyarakat, tidak ada kepastian, timbul persaingan kurang sehat, saling mencurigai, dan
sebagainya.
Serat Kalatidha diawali dengan adanya pelanggaran aturan atau norma dan nilai dalam hidup
bermasyarakat. Peraturan diperminkan, undang-undang tidak berdaya, kejahatan merajalela. Peraturan
dipermainkan dan diperalat untuk mencapai tujuan dengan mengesampingkan perasaan orang lain
sebagaiman diungkapkan dalam Kalatidha bait ke-1 berikut.
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Mangkya darajating praja

Sekarang martabat Negara

kawuryan wus sunya ruri

tampak telah sunyi sepi

rurah pangrehing ukara

sebab rusak pelaksanaan aturan

karana tanpa palupi

karena tanpa teladan

ponang parameng kawi

maka sang pujangga

kawileting tyas malatkung

diliputi oleh kesedihan hati

kongas kasudranira

tampak kehinaannya

tidhem tandhaning dumadi

tak ada tanda-tanda kehidupan

hardayengrat dening karoban rubeda

kesengsaraan dunia karena banyak rintangan

Hancurnya martabat negara disebabkan oleh pelanggaran aturan atau norma. Rusaknya
tatanan ini mencermikan penghancuran nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.
Penyebab terjadinya pelanggaran hukum karena tiadanya teladan, terutama teladan dari orang-orang
yang menjadi pemimpin (rurah pangrehing ukara, karana tanpa palupi). Pemimpin yang tidak
memberi teladan membuat masyarakat bingung, bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya, arah
kehidupannya tidak jelas, tidak ada kesatuan (warna-warna hardane wong sanagara). Pentingnya
teladan ini disebabkan solidaritas masyarakat Jawa digambarkan sebagai solidaritas sapu lidi, yakni
solidaritas yang tergantung pada tali pengikatnya. Solidaritas semacam ini sosok pimpinan sangat
penting, yang menjadi pegangan masyarakat adalah orang-orang yang sedang memimpin (Soedjito,
1991). Pemimpin yang tidak memberikan tauladan dalam hal menaati hukum, bawahannya akan ikutikutan menerjang tatanan. Hal ini dapat menyeret masyarakat untuk ikut berbuat tidak adil.
Sang Pujangga R.Ng. Ranggawarsita juga tidak luput terkena dampak pelanggaran nilai-nilai
kemanusiaan. Beliau sebagai seorang pujangga merupakan pejabat negara yang memiliki kedekatan
dengan raja. Pujangga kerajaan bukan saja sasterawan terpenting pada generasinya, dia juga menjadi
penasihat dan penopang rohani raja dan kerajaan (Florida, 2012). Pujangga memiliki pengetahuan
yang luas termasuk kemampuan spiritualnya.

Seorang pujangga sebesar R.Ng.Ranggawarsita,

seorang intelektual terkemuka pada jamannya masih dapat dipermainkan. Ini mengindikasikan tidak
berdayanya hukum dalam masyarakat, jaminan keselamatan dari carut-marutnya peraturan tidak ada.
Kalatidha menyatakan dalam bait 5 sebagai berikut.

Ujaring panitisastra

Ungkapan dalam Panitisastra

awewarah asung peling

memberi nasihat dan peringatan

ing jaman keneng musibat

pada jaman mendapat musibah

wong ambêk jatmika kontit

orang yang berhati baik kalah

mêngkono yèn nitèni

begitulah jika mau mengingat-ingat
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pedah apa amituhu

untuk apa mempercayai

pawarta lalawora

berita yang tidak jelas

mundhak angrêrônta ati

hanya menambah sakit hati

angur baya ngikêta caritèng kuna

lebiha baik menulis nasihat nenek moyang

Dalam kutipan tersebut menunjukkan betapa parahnya pelanggaran aturan yang terjadi.
Pelanggaran ini tentu saja tidak dilaksanakan secara individual, namun melibatkan banyak orang,
secara berjamaah. Semua orang yang terlibat di dalamnya mengetahui posisi dan fungsinya. Dengan
demikian pelanggaran ini sudah membentuk suatu sistem, yakni sistem yang menyimpang dari sistem
yang ada, menyimpang dari nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Orang yang
terlibat pelanggaran nilai kemanusiaan ini justru orang yang seharusnya memberi teladan, golongan
masyarakat yang memiliki kualifikasi sebagai pemimpin (pangarsa).
Dalam kondisi tersebut orang sulit untuk menolak/menghindar dari pelanggaran aturan yang
telah membentuk sistem. Orang yang baik/bersih pun tidak mampu menghadapi kodisi tersebut (wong
ambeg jatmika kontit), bahkan terseret oleh kondisi yang di dalamnya pelanggaran menjadi hal yang
lumrah. Sekali ia memasuki sistem yang korup maka sulit untuk menghindarnya, menolaknya. Dalam
Serat Centhini disebutkan pra sujana sarjana satêmah kèlu,
klulun Kalatidha (pupuh 257, bait 35). Dalam kondisi itu dia mendapatkan keuntungan-keuntungan
material, di satu sisi memang menguntungkan secara materi, namun di sisi lain mungkin nuraninya
tersakiti, bertentangan dengan hati kecilnya.
Ketidakberdayaan dalam menghadapi pelanggaran aturan yang telah membentuk sistem ini
sejak awal dinyatakan dalam Kalatidha, yani dalam bait ke-2.

Ratune ratu utama

Rajanya raja utama

patihe patih linuwih

Patihnya patih yang unggul

pra nayaka tyas raharja

Para pejabat hatinya tulus

panêkare bêcik-bêcik

Pegawainya baik-baik

parandene tan dadi

Namun tidak menjadi

paliyasing kalabêndu

Pencegah jaman terkutuk

malah mangkin andadra

Malah semakin menjadi-jasi

Rubeda kang ngreribedi

Halangan yang merintangi

Beda-beda hardane wong sanagara

Berbeda-beda keinginan orang senegara
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Dalam pernyataan tersebut secara tersurat dinyatakan bahwa pimpinan negeri, para pembesar, dan
para pegawainya merupakan pejabat yang baik, namun tidak mampu mencegah segala pelanggaran
yang terjadi. Pelanggaran itu justru menjadi-jadi. Justru para pejabat tersebut dapat ikut terseret dalam
pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan, pelanggaran aturan yang telah disepakati bersama.
Pelanggaran aturan atau norma dan nilai luhur tersebut mengarah pada keserakahan pada
materi, jabatan, dan sebagainya. Fitnah yang menimpa sang pujangga disebabkan adanya pamrih
jabatan. Semakin tinggi jabatan seseorang semakin besar kesempatannya untuk mendapatkan
keuntungan materi dalam jumlah besar. Tidak sedikit yang melakukan pelanggaran untuk
mendapatkan itu semua sehingga kondisi menjadi kacau. Hal ini membuat orang menjadi bingung,
apakah ikut gila atau tidak.
Berdasarkan peristiwa-peristiwa saat ini yang kita ketahui dan saksikan lewat media baik
elektronik maupun cetak, kondisi yang digambarkan dalam Kalatidha tersebut juga terjadi dalam
kehidupan masyarakat kita saat ini. Belakangan kita sering dibuat terkejut, orang-orang yang kita
kenal sebagai orang baik, yang memiliki track record tiada cela, tiba-tiba terkena kasus, tertangkap
basah oleh OTT, dan sebagainya. Pelanggaran-pelanggaran ini dilakukan oleh pegawai rendah yang
melaksanakan tugas-tugas lapangan hingga pejabat tinggi. Pelanggaran yang berupa pungli kecilkecilan hingga suap dan korupsi yang besar telah terungkap. Tidak kurang dari gubernur bahkan
presiden pernah menangkap basah pelanggaran tersebut. Kasus pungli yang diungkap akhir-akhir ini
merupakan fenomena gunung es, yang sebenarnya belum terungkap jauh lebih besar.
Seringkali kita mendengar bahwa orang yang tertangkap basah korupsi dikatakan sedang
mengalami nasib sial (apes), banyak yang lainnya dan mungkin jauh lebih besar

namun tidak

terungkap. Hal ini mengindikasikan bahwa perbuatan yang melawan hukum tersebut telah
membentuk sistem, sistem yang dijalankan oleh kelompok masyarakat tertentu. Orang-orang yang
memasuki kelompok masyarakat dengan sistem yang menyimpang dari hukum dan nilai-nilai luhur
kemanusiaan tersebut sulit untuk mengelak dan bahkan akan ikut terseret oleh perbuatan yang
menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kondisi semacam inilah yang membuat orang sulit
bertindak, ikut melanggar tak sampai hati, jika tak ikut sulit bertahan.
Apa yang terjadi pada saat Ranggawarsita hidup yang tertuang dalam Kalatidha juga melanda
masyarakat kita dewasa ini. Arus globalisasi yang semakin besar, gempuran budaya asing, semakin
pesatnya teknologi komunikasi telah mengubah pola pikir dan pola hidup masyarakat menjadi bersifat
realistis yang berlebihan, pragmatis, materialistis, hedonis, liberal kapitalistik, dan sebagainya
(Mulyoto, makalah tanpa tahun). Realistis berlebihan adalah melihat realitas dengan mengabaikan
sesuatu dibalik realitas, melihat sesuatu dari gebyarnya saja sedangkan intinya atau hakikatnya tidak
dipahami. Pola hidup pragmatis memandang segala sesuatu hanya dari segi praktisnya, lebih memilih
sesuatu yang telah jadi (instan) dari pada menikuti prosedur dan prosesnya. Materialistis yaitu lebih
mengutamakan materi atau kebendaan dari pada yang rokhani. Pola hidup hedonistis mengutakan
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kenikmatan-kenikmatan, hidup foya-foya dan menghindari jerih payah. Sementara itu liberal
kapitalistik adalah cenderus pada sebebas-bebasnya, seseorang dengan modal yang dimiliki akan
berbuat semaunya, bila perlu mengorbankan kepentingan orang lain demi kepentingannya sendiri.

Solusi dalam Menghadapi Jaman Edan
Sang pujangga, R.Ng. Ranggawarsita, tidak hanya mengungkapkan kondisi sosial yang sudah
parah karena pelanggaran peraturan, norma dan nilai-nilai kemanusiaan namun juga menyodorkan
solusi ketika kita hidup dalam

masyarakat yang rusak. Solusi yang ditawarkan beliau adalah eling

‘sadar’ dan waspada. Kata eling memiliki cakupan makna yang luas. Kata eling dalam budaya Jawa
memiliki makna yang mendalam dan dampaknya atau kekuatannya luar biasa. Kata eling merupakan
senjata pamungkas untuk meredakan amarah, membangkitkan semangat dari keterputusasaan,
mencegah tindakan yang tercela serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan, dan sebagainya. Pada saat
amarah seseorang memuncak karena pertengkaran, atau sebab lain, maka untuk meredakan amarah
seseorang tersebut maka diucapkannya kata eling kepadanya. Misalnya dengan mengucapkan: eling
Pak, eling Mas, eling Bu, dan sebagainya. Kata-kata ini dapat menyadarkan dan meredakan orang
yang marah tersebut. Pada saat seseorang menderita sakit yang berkepanjangan atau dalam himpitan
permasalahan hidup, misal permasalahan ekonomi, sehingga putus asa dan akan mengakhiri hidupnya
maka orang lain akan menyadarkannya dengan mengucapkan kata eling dengan tujuan agar orang
yang berputus asa tersebut menjadi optimis dan besemangat dalam menjalani hidup. Pada saat
seseorang melakukan kejahatan dalam berbagai bentuk, maka kata eling digunakan untuk
menyadarkannya sehingga mengurungkan perbuatan jahatnya.
Dalam konteks agama khususnya Islam, kata eling memiliki padanan kata dzikir ‘megingat’.
Di dalam Al-Qur’an terdapat ayat-ayat yang berkaitan dengan dzikir, di antaranya terdapat dalam
Surat Ar Raa’du:28 yang terjemahannya: yaitu orang-orang yang beriman dan tenang hatinya ketika
mengingat Alloh, ketahuilah dengan mengingat Alloh itu hatimu menjadi tenang (dalam Agus
Mustofa, 2003).
Di dalam ayat tersebut dinyatakan dengan jelas bahwa berdzikir itu dapat membuat hati
menjadi tenang. Kekuatan dzikir ini memiliki kesamaan dengan kata eling dalam bahasa Jawa yang
telah disebutkan di atas. Berdzikir kepada Alloh SWT tidak hanya menenangkan hati, namun juga
membuat kulit menjadi tenang. Hal ini terdapat dalam

Az Zumar:23, yang terjemahannya:

…kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Alloh…(dalam Agus Mustofa,
2003).
Berdzikir, mengingat Alloh SWT, dalam Islam dikaitkan dengan melaksanakan ketaatan
kepada-Nya. Orang yang taat menjalankan perintahnya berarti dia telah berdzikir. Sebagaimana
dinyatakan dalam Surah Thahaa:14, yang terjemahannya: sesungguhnya Aku Alloh, tidak ada Tuhan
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selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikan shalat untuk mengingatKu (dalam Agus Mustofa,
2003). Dalam ayat ini dijelaskan bahwa menjalankan perintah khususnya shalat adalah untuk
mengingat Tuhan Yang Mahaesa.
Kata eling dalam konteks yang lebih luas sebagaimana tercermin dalam Kalatidha tidak dapat
dipisahkan dengan sikap religius, ketaatan dalam menjalankan perintah Tuhan Yang Mahaesa. R.Ng.
Ranggawarsita menyandarkan bahwa keberuntungan berpihak kepada yang eling dari pada lali
berdasarkan kehendak Tuhan (kersa Allah). Manusia dalam kehidupannya harus mentaati perintah
dan menjauhi larangan Tuhan. Orang yang lupa (lali) merupakan orang yang mementingkan materi,
jabatan, kesenangan dunia sehingga dengan mudah melanggar larangan. Sementara itu, orang yang
eling adalah orang yang tidak melakukan pelanggaran norma dalam kehidupan sosial yang bersumber
dari

nilai-nilai

yang

dijunjung

tinggi

oleh

masyarakatnya,

dan

juga

bersumber

dari

keyakinan/keimanan dalam hati sanubari pemeluknya.
Keberhasilan manusia dalam mencapai tujuannya tidak dapat dilepaskan dari campur tangan
atau pertolongan Tuhan Yang Mahaesa. Orang yang mendapat pertolongan (maunah) diberi
kemudahan dalam menjalankan usaha serta mendapatkan hasil dengan mudah. Maunah adalah
pertolongan Tuhan yang diberikan kepada orang yang beriman.
Pertolongan Tuhan sangat penting dalam kekacauan yang berupa pelanggaran norma dan nilai
kehidupan masyarakat. Untuk membentuk masyarakat yang patuh pada aturan, norma, dan nilai, maka
juga diperlukan pertolongan Tuhan. Dalam bagian akhir Kalatidha sang Pujangga berdoa agar
mendapat pertolongan Tuhan di dunia dan akhirat, dijauhkan dari huru-hara, dari perbuatan
penyimpang dan dimasukkan surganya.
Salah satu yang harus diimani dalam agama, khususnya Islam, adalah hari pembalasan. Orang
yang melakukan kejahatan yang berupa pelanggaran-pelanggaran norma dan nilai kemanusiaan boleh
jadi lolos dari jerat hukum di dunia. Penjahat kelas kakap boleh jadi mendapat hukuman ringan
sementara rakyat jelata dengan kesalahan kecil mendapat hukuman berat. Namun semua itu tidak
berlaku pada hari pembalasan, tidak ada orang yang lolos dari jerat hukum pada hari itu, yang disebut
juga dengan hari keadilan. Orang yang demi keuntungan dunia tega melakukan kejatan maka
hukuman berat di akhirat sudah menunggu. Hukuman di akhirat sepadan dengan kesalahan yang
dilakukan di dunia.

Dengan eling, dengan ingat terhadap semua itu kita dapat terhindar dari

perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan.
Selain eling, sebagai suatu kesadaran terhadap kosekuwensi terhadap pelanggaran peraturan,
juga diperlukan sikap waspada, dalam arti awas terhadap bahaya yang muncul yang dapat
mengancamnya setiap saat. Dalam konteks Kalatidha, waspada merupakan sikap awas terhadap
terhadap ancaman dari tindakan yang menyimpang dari norma-norma dan nilai yang berlaku dalam
masyarakat. Kewaspadaan ini diperlukan mengingat pelanggaran aturan yang terjadi yang sudah
begitu masif dan sistematis.
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Dalam suatu masyarakat yang di dalamnya kejahatan sudah terorganisir, sudah tertata secara
sistematis dapat membuat orang terjebak dan sulit untuk melepaskan diri. Kejahatan yang sistematis
ini tentu saja menguntungkan secara material baik secara individual maupun kelompok. Seseorang
yang memasuki kelompok masyarakat tersebut tergoda dan mudah terseret karena ada keuntungan
materi atau keuntungan lainnya. Walaupun sebenarnya menolak karena bertentangan dengan
nuraninya namun tidak kuasa untuk menghindarinya karena akan dicap sebagai orang yang sok suci.
Kewaspadaan dalam suatu masyarakat yang di dalamnya hukum hanya dijadikan formalitas,
siapapun dapat terseret dalam perbuatan melawan hukum, mengabaikan aturan baik secara sadar
maupun tidak. Untuk itu diperlukan kewaspadaan agar tidak tercebur dalam perbuatan jahat.
Peribahasa Jawa mengatakan Yitna yuwana, lena kena ‘waspada akan selamat, lengah akan celaka.

D. SIMPULAN
Hilangnya martabat negara disebabkan pelanggaran aturan, hukum, atau norma dan nilai
luhur yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Rusaknya tatanan ini diakibatkan tiadanya teladan dari
orang-orang yang menjadi pemimpin. Para pemimpin justru mengabaikan dan mempermainkan aturan
yang telah disepakati bersama demi untuk mendapatkan keuntungan baik secara pribadi maupun
kelompok. Pelanggaran aturan yang telah terjadi secara sistematis ini sulit untuk diberantas dan
bahkan membuat orang-orang yang dikategorikan sebagai orang baik tercebur dan terseret dalam
kubangan kejahatan pelanggaran aturan. Dewasa ini di mana kecenderungan pola pikir

dan pola

kehidupan masyarakat menjadi bersifat realistis yang berlebihan, pragmatik, materialistik, hedonis,
liberal kapitalistik, dan sebagainya godaan untuk melakukan pelanggaran hukum semakin kuat. Di
dalam dunia dalam kondisi yang demikian ini sangat dibutuhkan sikap eling dan waspada, sehingga
menjadi orang yang beruntung.
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AKTUALISASI NILAI-NILAI LUHUR UNGKAPAN DAN SIKAP JAWA DALAM
MEMBENTUK KARAKTER BANGSA
Supardjo
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sebelas Maret, Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan, Surakarta. Pos-el:
masbei56@yahoo.com
ABSTRAK
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pergeseran nilai di masyarakat Jawa yang salah satunya disebabkan
oleh memudarnya pemahaman terhadap ungkapan Jawa yang mengandung nilai pedagogis dalam kehidupan
sehari-hari. Data penelitian adalah ungkapan-ungkapan bernilai luhur yang berhubungan dengan
kepercayaan, sosial kemasyarakatan, pemerintahan, dan kesusilaan, serta sikap Jawa yakni "hormat, sopan,
rukun, gotong royong, nrima, dan legawa". Data diperoleh dari masyarakat Surakarta dan sekitarnya, serta
dari Serat Wedhatama dan Wulangreh. Penelitian ini bersifat deskriptif kwalitatif, sehingga berhasil
menginventarisasi, dan mengidentifikasi ungkapan-ungkapan Jawa bernilai moral yang dapat dikelompokkan
menjadi "bebasan, paribasan, saloka, pepindhan, dan isbat". Hasil yang diperoleh bahwa dalam ungkapanungkapan Jawa tersebut terkandung nilai luhur yang perlu dijiwai oleh setiap individu, dan dapat dijadikan
pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Kata-kata kunci: aktualisasi,ungkapan, sikap Jawa, nilai luhur.
Actualization of Glorious Values of Javanese Expressions and Attitudes in Building The National
Character
Supardjo
Faculty of Cultural Sciences, Sebelas Maret University, Jl. Ir. Sutami 36 A Kentingan, Surakarta. Pos-el:
masbei56@yahoo.com
ABSTRACT
This research was backgrounded by the shifts of values in Javanese culture caused among others by poor
understanding of Javanese expressions containing pedagogical values in daily life. The data of this research
were highy valued expressions related to bilief, communal society, government, and morality, as well as
Javanese attitudes like "being respectful, being polite, being harmonious, being cooperative, accepting fate, and
accepting as gifted". The data were taken from the Surakarta area and its surroundings, as well as from the
Scripts of Wedhatama and Wulangreh. This research was qualitative and descriptive in nature, so Javanese
morally valued expressions and attitudes could be identified and documented, which could be categorized into
"bebasan, paribasan, saloka, pepindhan, and isbat". It is found that in Javanese expressions and attitudes there
are great values that should be fully understood by individuals and that can be guides for them to experience life
in the society, nation, and country.
Key words : actualization, espressions, Javanese attitudes, great values.

A.

PENDAHULUAN
Pengertian kearifan lokal (local wisdom) dalam kamus terdiri dari dua kata: kearifan (wisdom)

dan lokal (local). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Shadily (1990), local
berarti setempat, sedangkan wisdom berarti kebijaksanaan atau kearifan. Secara umum maka local
wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (local) yang bersifat
bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, berlaku dalam suatu masyarakat yang diyakini kebenarannya
serta menjadi acuan dalam bertindak berperilaku sehari-hari.
Tulisan ini mengkaji dan menganalisis ungkapan-ungkapan dan sikap Jawa, yang menurut isi
dan amanatnya juga termasuk bagian dari kearifan lokal bagi masyarakat Jawa. Ungkapan adalah
perkataan atau kelompok kata yang khusus untuk menyatakan sesuatu maksud dengan arti kiasan
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(Poerwadarminta, 1986: 1129). Yang dimaksud dalam konteks ini adalah suatu idiom dalam bahasa
Jawa, baik itu yang berarti anjuran, larangan, untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu dengan
harapan akan mendapatkan hasil yang diharapkan. Ungkapan-ungkapan ini terbiasa diucapkan dan
menjadi bagian dari kata-kata bijak/mutiara dari masyarakat Jawa, dan bahkan menjadi bagian dari
pedoman berperilaku di masyarakat.
Sikap adalah suatu perbuatan dan sebagainya yang berdasar pada pendirian, pendapat, atau
keyakinan (Poerwadarminta,1986: 944). Sikap Jawa yang dimaksudkan adalah suatu perilaku,
perbuatan bagi masyarakat Jawa yang secara umum dianggap baik dan layak untuk dilestarikan dan
dikembangkan. Bahkan dipertahankan sebagai suatu ciri khas atau jati diri yang mampu membedakan
orang Jawa dengan yang lainnya.
Masyarakat Jawa kaya akan ungkapan-ungkapan yang mengandung ajaran moral. Dalam
mendidik masyarakat Jawa dengan melalui ungkapan halus sehingga tidak menimbulkan rasa kurang
senang. Dengan ungkapan inilah orang dipaksa untuk mampu menganalisis sendiri maknanya.
Ungkapan-ungkapan yang hidup di masyarakat Jawa merupakan kata-kata mutiara atau motto yaitu
agar manusia Jawa selalu mengingatkan atau berlaku seperti apa yang tersurat dan tersirat dalam katakata tersebut. Ungkapan-ungkapan yang mengandung nilai pedagogis dewasa ini hampir punah
artinya tidak lagi menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan oleh masyarakat
Jawa sendiri yang tidak sempat lagi untuk mengingat apalagi menjalankan pesan yang terkandung
dalam ungkapan yang sangat berharga itu.
Lebih lanjut dapat diuraikan bahwa sumber budaya Jawa adalah berpusat pada pendidikan
budi pekerti, budi luhur, budi utama, sopan santun, lemah lembut, ramah-tamah, sabar, menerima apa
adanya (Th. Wiyasa Bratawijaya,1997: 76). Di dalam rumah tangga, masyarakat Jawa selalu
berorientasi kepada sumber pendidikan tersebut, sedangkan soal kepandaian bisa dikatakan nomor
dua. Berdasarkan sumber inilah maka tercermin adanya norma susila, tatakrama, menghargai sesama
baik yang muda maupun yang lebih tua. Yang jelas masyarakat Jawa menginginkan kedamaian,
keakraban, dan keselarasan.
Dewasa ini sedang terjadi proses penyesuaian diri pada kehidupan masyarakat luas dalam
kaitannya dengan upaya menghadapi masa depan. Masyarakat yang telah memiliki budaya tinggi
dan menjadi sumber bagi upaya menghadapi hidup tempo dulu, kini mengalami perubahan dengan
masuknya budaya modern, bahkan modernitas itu telah meng-hegemoni budaya tradisi. Akan tetapi,
sebagian dari masyarakat tetap memiliki kerinduan yang mendalam terhadap nilai-nilai kearifan
budaya bangsa. Misalnya, adanya kerinduan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya Jawa, ditengahtengah masih banyaknya generasi tua yang memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai tradisi.
Kerinduan itu dipicu oleh kondisi masyarakat modern, khususnya kondisi generasi muda yang
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semakin jauh dari nilai-nilai kearifan budaya bangsa. Oleh sebab itu “mumpung” masih ada figurfigur yang memiliki pemahaman memadai terhadap nilai-nilai kearifan budaya lokal tersebut, perlu
diupayakan merekam, menginventarisasi, mendokumentasi dan mengkaji serta mensosialisasikan
nilai-nilai kearifan budaya lokal kepada masyarakat luas (Budya Pradipta, 2005).
Sesuai dengan kondisi yang ada sekarang ini, tradisi lisan seperti halnya ungkapan tradisional
yang menjadi sasaran penelitian ini, terbagi dalam 3 kondisi, yaitu yang terancam punah, yang
berubah atau dalam bentuk transformasinya, dan yang dapat dikembangkan untuk berbagai
kepentingan positif (pendidikan budi pekerti dan pembangunan watak bangsa). Terkait dengan 3
kondisi itu, maka sudah amat mendesak dilakukan tiga hal berikut, yakni Pelindungan, Pemeliharaan,
dan Aktualisasisasi. Tahapan awal, yaitu Pelindungan yang akan mencakup kegiatan inventarisasi,
klasifikasi, dan dokumentasi. Tahap kedua, yakni merupakan kegiatan Pemeliharaan yang meliputi
dokumentasi, dan deskripsi, pengkajian serta aktualisasi dalam berbagai cara. Tahap akhir, yaitu
kegiatan Aktualisasi yang hanya dapat dilakukan dengan persyaratan khusus, sepanjang masyarakat
pemilik masih menginginkan tradisi tersebut berfungsi bagi mereka dan sepanjang pengamatan yang
mendalam dari peneliti dapat disimpulkan bahwa tradisi lisan tertentu (ungkapan tradisional) tersebut
mempunyai daya hidup yang lebih panjang dan lebih luas wilayah publiknya.
Ungkapan Tradisional Jawa sebagai bagian dari tradisi lisan dan ada juga yang berbentuk
tulis, merupakan kekayaan intelektual bangsa. Sebagai kekayaan intelektual bangsa, ungkapan
tradisional mengandung banyak sekali nilai-nilai budaya, nilai moral dan etika yang amat berguna
bagi upaya pembangunan karakter bangsa (pembangunan budi pekerti). Selain itu, ungkapan
tradisional merupakan kearifan lokal yang amat penting untuk diteliti, dikaji dan dimanfaatkan bagi
upaya resistensi budaya ditengah-tengah arus banjir bandang globalissasi.
Ungkapan-ungkapan

tersebut

yang

meliputi

peribahasa

dan

sebagainya

(bahasa)

mengategorisasi realitas budaya (Duranti 1997:25; Foley 1997:16) dan mengandung nilai-nilai budaya
yang dalam masyarakat Jawa dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan
bertingkah laku. Tentu saja ungkapan-ungkapan yang bernilai positif. Nilai-nilai yang terkandung
dalam ungkapan-ungkapan tersebut terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran
masyarakat dan dianggap amat mulia karena nilai-nilai itu juga dianggap dapat menjadi penuntun
dalam bersikap, berkata, dan bertingkah laku.

B.

KAJIAN TEORI DAN METODE
Teori
Nilai adalah sesuatu yang menyangkut baik dan buruk. Pepper (dalam Djajasudarma 1977:12)

menyatakan bahwa batasan nilai mengacu pada minat, kesukaan, pilihan, tugas, kewajiban, agama,
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kebutuhan, keamanan, hasrat, keengganan, atraksi, perasaan, dan orientasi seleksinya. Oleh sebab itu,
segala sesuatu yang baik dan buruk dapat disebut sebagai nilai. Sistem nilai termasuk nilai budaya dan
merupakan pedoman yang dianut oleh setiap anggota masyarakat terutama dalam bersikap dan
berperilaku dan juga menjadi patokan untuk menilai dan mencermati bagaimana individu dan
kelompok bertindak dan berperilaku. Jadi, system nilai dapat dikatakan sebagai norma standar dalam
kehidupan bermasyarakat.
Djajasudarma dkk. (1977:13) mengemukakan bahwa sistem nilai begitu kuat meresap dan
berakar di dalam jiwa masyarakat sehingga sulit diganti atau diubah dalam waktu singkat. Menurut
Koentjaraningrat (1984:85), nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam
pikiran sebagian besar warga masyarakat mengenai hal-hal yang mereka anggap amat mulia. Sistem
nilai yang ada dalam suatu masyarakat dijadikan orientasi dan rujukan dalam bertindak. Oleh karena
itu, nilai budaya yang dimiliki seseorang mempengaruhinya dalam menentukan alternatif, cara-cara,
alat-alat, dan tujuan-tujuan perbuatan yang tersedia.
Konsep nilai di dalam ungkapan berfungsi untuk menggambarkan budaya yang merekat
masyarakatnya dalam kesatuan aktivitas yang berupa anjuran, larangan, pedoman untuk bertindak
yang patut dipertahankan karena bermuatan positif dalam menentukan sikap hidup. Di samping itu,
ada pula makna ungkapan yang memudar nilainya karena tidak baik dilakukan pada situasi tertentu.
Dalam ungkapan ada pula nilai yang bersifat generik, artinya berlaku umum tidak menyangkut
pedoman yang baik atau buruk, misalnya penggambaran orang yang selalu menurut kepada seseorang,
digambarkan dalam bahasa Indonesia ”Seperti kerbau dicucuk hidungnya.” Ungkapan seperti ini
dapat dikatakan sebagai bagian dari komunikasi sistem budaya.
Ungkapan-ungkapan

tersebut

yang

meliputi

peribahasa

dan

sebagainya

(bahasa)

mengategorisasi realitas budaya (Duranti 1997:25; Foley 1997:16) dan mengandung nilai-nilai budaya
yang dalam masyarakat Jawa dijadikan pedoman serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan
bertingkah laku. Tentu saja ungkapan-ungkapan yang bernilai positif. Nilai-nilai yang terkandung
dalam ungkapan-ungkapan tersebut terdiri atas konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran
masyarakat dan dianggap amat mulia karena nilai-nilai itu juga dianggap dapat menjadi penuntun
dalam bersikap, berkata, dan bertingkah laku.
Bahasa menampakkan sistem klasifikasi yang dapat digunakan untuk menelusuri praktikpraktik budaya dalam suatu masyarakat. Model-model budaya yang dimaksudkan di sini mencakup
mentalitas kerja, persepsi, sikap, perilaku, etika, dan moral. Kebudayaan menentukan bahasa. Artinya,
segala perilaku manusia dalam suatu masyarakat akan menentukan bahasa yang digunakan. Segala
hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat dapat menentukan bunyi, kosakata, struktur kalimat,
retorika, atau ungkapan dan peribasa. Selama ini ada pandangan bahwa masyarakat Jawa tidak suka
menyakiti hati atau mempermalukan orang lain di hadapan orang banyak, tidak suka menonjolkan
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diri, dan sebagainya. Akibatnya, bahasa Jawa sangat kaya dengan ungkapan-ungkapan dan peribahasa
yang di dalamnya tersirat kritikan, larangan, nasihat, dan banyak tuturan yang berbentuk pasif.
Metode Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dipadukan dengan penelitian pustaka.
Sumber datanya masyarakat kota Surakarta dan sekitarnya, serta sebagai populasinya naskah Serat
Wulangreh dan Wedhatama. Adapun sampel datanya adalah ungkapan Jawa yang bernilai luhur yakni
yang ada hubungannya dengan masalah kepercayaan, hubungan sosial kemasyarakatan, pemerintahan,
dan kesusilaan, sedangkan yang berkaitan dengan sikap Jawa yang luhur yakni sikap hormat, sopan,
rukun, gotong royong, nrima, dan legawa. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis
deskriptif kwalitatif. Analisis interaktif yaitu interaksi tiga komponen utama yang meliputi reduksi
data, sajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasinya (Miles dan Huberman dalam HB
Sutopo, 2002 : 113). Sedangkan analisis deskriptif kwalitatif yang dimaksudkan adalah menjabarkan
seluruh data temuan sebagai data penelitian, mereduksi data sesuai kriteria kebutuhan, menganalisis
sesuai dengan klasifikasinya, kemudian menafsirkan data yang ada dan menarik kesimpulan.
C.

PEMBAHASAN
Sejalan dengan metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini, secara

lengkap perolehan data dari sumber data telah direduksi dengan cermat sesuai dengan kebutuhan
penelitian. Data disajikan dan dijabarkan sesuai kategorinya, kemudian dilakukan analisis termasuk
mengadakan interaksi aktif terhadap masyarakat pemilik ungkapan dan sikap Jawa, baru kemudian
mengadakan tafsir sebagai kesimpulan. Oleh karena artikel ini terbatas, maka tidak semua sajian data
dan analisisnya dapat disajikan di sini.
Aktualisasi Ungkapan Jawa dalam Kehidupan Religius
Masyarakat Jawa menjadikan religi sebagai pedoman hidup dan alat untuk mengontrol
perilaku. Bukti nyata yang terdapat di masyarakat adalah adanya ungkapan-ungkapan Jawa yang
mengandung nilai-nilai religi. Sebagai contoh yaitu ungkapan wis lemah teles, Gusti Allah sing bales.
Ungkapan tersebut menunjukkan kepasrahan dan keikhlasan hati seseorang yang diperlakukan tidak
adil atau buruk oleh orang lain kemudian tidak membalasnya dan menyerahkan segalanya pada
Kuasa-Nya. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan terhadap Tuhan bahwa segala perbuatan pasti
akan mendapatkan balasan dari-Nya. Apa yang ditanam adalah sebagaimana yang akan dituainya
kelak. Beberapa ungkapan-ungkapan Jawa yang mengandung nilai religi dan terdapat di masyarakat
antara lain sebagai berikut:
1. Sangkan paraning dumadi = asal dan akhir atau tujuan hidup kita adalah semata-mata
untuk-Nya, untuk mengabdi dan beribadah pada Tuhan. Kehidupan di dunia ini tercipta atas
kehendak-Nya. Ada Pencipta (Khalik) pasti ada pula ciptaan (makhluk). Manusia sebagai makhluk
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sudah sepantasnya mengabdi dan beribadah kepada Tuhan. Senantiasa bersyukur atas segala karuniaNya.Dan ingat bahwa tujuan hidup di dunia ini adalah semata-mata karena Tuhan. Ungkapan sangkan
paraning dumadi merupakan bukti bahwa masyarakat Jawa sejak dahulu bahkan sebelum agama
masuk ke Pulau Jawa telah mempercayai adanya Tuhan. Semua yang dikerjakan oleh masyatrakat
Jawa pada waktu itu ditujukan untuk Tuhan. Sehingga apabila mengalami baik itu kesusahan atau
kegembiraan mereka tetap mengadakan bancakan, wilujengan atau syukuran sebagai wujud doa dan
syukur kepada Tuhan. Tidak hanya demikian, bahkan yang paling hakiki adalah sangkan dari kata
sangka berarti asal mula, paran berarti tujuan. Jadi yang dimaksudkan adalah bahwa manusia Jawa
sadar asalmula keberadaannya dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, dan tujuan hidup ini semata-mata
hanya menuju bisa kembali kepada Tuhan. Hal ini sejalan dengan kepercayaan Agama Islam “Ina
lillahi wa ina ilaihi roji’un” bahwa semua umat di dunia ini berasal dari Tuhan, maka sewajarnya bila
suatu saat harus kembali kepada-Nya.
2. Gusti Allah ora sare = Tuhan tidak tidur, maka Tuhan akan membalas segala apa yang kita
perbuat. Konsep sikap percaya bahwa Tuhan Maha Adil. Segala apa yang diperbuat oleh hamba-Nya
pasti dilihat dan akan mendapat balasan yang setimpal. Ketika melakukan kebaikan walaupun itu
hanya seberat biji sawi pasti kelak Tuhan akan membalasnya dengan kebaikan yang bahkan lebih
besar. Sedangkan keburukan walau hanya seberat butiran debupun kelak pasti akan mendapatkan
balasan (Pardi Suratno, 2004).
Pemeluk agama Hindu percaya adanya hukum karma, sehingga tidak berani berbuat halhal yang buruk seperti mengina orang lain, mencuri, ataupun menyakiti hati orang lain. Mereka
percaya bahwa setiap perbuatan akan menerima balasan cepat maupun lambat. Dengan adanya
pemahaman seperti ini maka membuat seseorang menjadi berhati-hati dalam bertindak dan tidak
melanggar norma yang berlaku. Hal ini akan membuat kehidupan menjadi aman, nyaman, tenteram,
dan damai.
3. Golekana tapake kontul nglayang = seseorang yang mencari hakikat tentang Tuhan.
Manusia semakin dewasa pasti akan mencari jati dirinya. Begitu pula dengan pemikirannya mengenai
Tuhan. dalam benak pasti bertanya-tanya mengenai hakikat Tuhan. Hakikat Tuhan ada dalam
keyakinan kita, walau memang wujudnya tidak mampu ditangkap oleh indera. Ungkapan dalam
kategori isbat semacam ini, tidak akan dapat dimaknai hanya secara harafiah atau apa adanya. Untuk
dapat mengetahui makna dan hakikat yang dimaksud diperlukan rasa dan laku batin, karena yang
diolah bukan dataran pikir, tetapi lebih pada sesuatu yang batiniah.
4. Manunggaling Kawula Gusti = manusia sebagai hamba yang telah mencapai tempat
terdekat dengan Tuhan karena laku yang diperbuatnya, sehingga dirinya memiliki kepekaan perasaan
yang tinggi atas apa yang akan terjadi. Konsep tataran tertinggi hubungan manusia dengan Tuhan
dalam masyarakat Jawa. Dalam hal ini manusia telah berada sangat dekat dengan Tuhan. Disebabkan
karena laku prihatin dengan melaksanakan 4 tahapan sembah yakni sembah raga, sembah cipta,
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sembah jiwa dan sembah rasa (R. Soedjonoredjo, 1937). Sekiranya empat laku sembah ini dapat
sejalan dengan ajaran tasawuf, yakni mulai melakukan tahapan paling rendah sampai yang tertinggi,
sarekat, tarekat, hakikat sampai dengan makrifat. Dengan cara mengendalikan hawa nafsu seperti
berperilaku baik, puasa, sampai dengan semedi. Dengan laku tersebut orang hatinya menjadi bersih
dan suci, dan mampu mengenali kesejatian hidup dan hakikat Tuhan.
Aktualisasi Sikap dan Ungkapan Jawa dalam Kehidupan Sosial Kemasyarakatan
1. Aja dumeh = sikap Jawa dalam tembang Wirangrong (Wulangreh, Pakoeboewono IV
dalam Darusuprapta, 1992), tersurat jelas pesan sinuhun kepada anak cucu (kita semua) : den samya
marsudeng budi, weweka dipun waspaos, aja dumeh dumeh bisa muwus, yen tan pantes ugi, sanajan
mung sakecap, yen tan pantes prenahira. Makna dari tembang ini adalah pandai-pandailah kamu
menjaga diri, janganlah asal ngomong, tanpa dipikirkan akibatnya. Walaupun hanya sepatah kata, jika
tidak pantas, kotor, akan berakibat membahayakan kita sendiri. Sikap aja dumeh ini harus dihindari
di manapun kita berada, di kantor, di lingkungan dengan tetangga dsb. Seseorang yang telah berhasil
dalam hidupnya, wajib tetap menghormati kepada orang lain dengan ramah tamah, sopan santun,
bicara yang sederhana dan menyenangkan semua pihak. Ungkapan aja dumeh itulah yang perlu
dihindari dan dijauhi agar kita tidak lupa asal-usulnya.
2. Tepa slira = sikap Jawa ini merupakan perilaku seseorang yang mampu memahami
perasaan orang lain. Dengan demikian orang yang mempunyai tepa slira tidak akan bertindak
sewenang-wenang. Jika dirinya dicubit terasa sakit, maka jangan mencubit. Pada dasarnya seseorang
yang memiliki rasa tepa slira tidak akan tergesa-gesa mengambil suatu kesimpulan untuk
menyalahkan orang lain. Tepa slira dapat diartikan pula setiap orang wajib menghormati hak-hak
azasi manusia dan menghormati pendapat orang lain. Aja rumangsa bisa nanging sing bisa
rumangsa = jangan menjadi orang sombong , merasa semua bisa melakukannya, tetapi justru harus
bisa rendah hati. Ungkapan itu sangat sederhana, jika dilihat dan diucapkan tanpa dirasakan yang
mendalam jelas hanya sebuah frasa yang dibalik, tetapi jika dipahami secara mendalam akan memiliki
makna yang berbalik seratus delapan puluh derajat. Frasa yang pertama rumangsa bisa menunjukkan
sifat yang menyombongkan diri, congkak, jika memiliki keinginan tanpa peduli etika yang penting
dapat tercapai, walau harus berlaku dan menempuh jalan yang sangat hina. Sedangkan untuk frasa
kedua sing bisa rumangsa memiliki makna bahwa segala perilaku yang dilaksanakan dan segala
sesuatu yang diterima, akan selalu disadari bahwa semua itu bukan semata-mata keberhasilannya
sendiri. Setiap perilaku selalu mengedepankan sifat yang bijaksana, dan akan selalu merasa dosa
apabila perbuatannya merugikan pihak lain.dalam bahasa Indonesia berarti tenggang
3. Nrima ing pandum = sikap Jawa yang memiliki nilai budi luhur adalah perilaku seseorang
untuk selalu berbuat yang terbaik dari semua kebaikan. Pada prinsipnya kita harus berusaha jangan
sampai berbuat jahat dan untuk selalu menjauhkan diri dari perbuatan srei dan drengki. Perbuatan srei
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adalah perbuatan serakah yaitu ingin menguasai segala-galanya, sedangkan drengki adalah iri
terhadap keberhasilan orang lain. Seseorang yang berbudi luhur akan selalu berorientasi terhadap
kepentingan orang lain, suka menolong kepada yang sedang kesulitan. Ada ungkapan sepi ing pamrih
rame ing gawe, artinya adalah dengan menolong orang lain dengan tanpa mengharapkan imbalan
apapun. Budi luhur juga berarti mau berkorban untuk orang lain, terutama mereka yang sedang
kesulitan. Sebenarnya semua perbuatan buruk seseorang berpangkal dari keserakahan dan
keirihatiannya. Bertitik tolak dari itulah seseorang akan lupa diri, tidak dapat mengendalikan diri,
akibatnya terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang negatif. Namun orang yang berbudi luhur
akan mampu mengendalikan diri dan terlepas dari belenggu serakah dan iri hati, ia akan selalu nrima
ing pandum artinya bisa menerima apa yang telah diberikan oleh Tuhan setelah dengan sekuat tenaga
berusaha untuk dapat meraihnya. Di sini bukan berarti hanya sekedar menerima dan pasrah, bahkan
putus asa tetapi membatasi diri untuk berbuat sesuatu di luar aturan hanya sekedar agar dapat
memperoleh lebih dan bahkan berlebihan.
4. Tata krama = sikap Jawa yang berkaitan dengan tata krama atau etika adalah norma-norma
untuk mengatur perilaku agar dapat menjadi sopan santun. Yang diatur kecuali perilaku adalah tutur
kata. Sebagai sumber ajarannya dapat berasal dari orang tua, keluarga, lingkungan, dan juga dari
pengalaman. Tata krama di dalam masyarakat Jawa antara lain :Berhubungan dengan sikap atau
perilaku, misalnya : Yen lungguh, dhengkul kudu rapet (tumrap wanita), Ora pareng mangan neng
tengah lawang, Ora pareng sangga uwang, Ora ilok lungguh neng bantal, Ora pareng jigrang, sing
bisa manjing ajur ajer, Aja adigang, adigung, adihguna (Gambuh dalam Serat Wulangreh : Ana
pocapanipun, adiguna adigang adigung, pan adigang kidang adigung pan esthi, adiguna ula iku, telu
pisan mati sampyoh). Aja gumunan, lan aja kagetan. Bila masyarakat Jawa dalam berbicara,
berperilaku, masih selalu memperhatikan dan mengedepankan rasa, dapat dipastikan bahwa dalam
kehidupan bermasyarakat ini akan dipenuhi dengan kebijaksanaan dan kebajikan, sehingga hidup
penuh dengan keharmonisan.
5. Ajining dhiri gumantung ing lathi = ungkapan Jawa ini memiliki makna bahwa harga diri
seseorang itu tergantung dari apa yang dia katakan, maksudnya adalah bahwa bicara tidak asal bicara,
tetapi apa yang dia katakan mesti perlu dipertimbangkan baik-baik. Bila kita berbicara hendaknya
dengan kata-kata yang sopan, hormat, sedapat mungkin tidak menyakiti hati, dan jika perlu dapat
menyenangkan orang lain. Yang jelas orang akan dihargai karena ucapannya yang baik, laras dan
konsekuen yaitu satunya kata dan perbuatan. Hindari kata-kata jorok, kotor, menyakitkan perasaan
orang lain, agar tidak terjadi konflik.
Aktualisasi Ungkapan Jawa yang berkaitan dengan Dunia Kerja Produktif
Dari kajian terhadap data mengenai ungkapan-ungkapan Jawa terdapat ungkapan Jawa yang
mengandung nilai-nilai yang sangat bermanfaat bagi pengembangan dan pembudidayaan etos kerja
masyarakat. Pembudidayaan etos kerja yang bersumber dari kearifan lokal seperti pada ungkapan
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Jawa tersebut akan memberikan nilai tambah, yakni mengembangkan etos kerja masyarakat tanpa
kehilangan jati diri. Adapun ungkapan-ungkapan Jawa yang memiliki kandungan etos kerja di
antaranya sebagai berikut.
1. Obah Mamah, Ana Dina Ana Upa = pesan moral dari ungkapan Obah mamah, ana dina
ana upa relevan diberikan sebagai nasihat kepada seseorang ketika dalam keadaan terjepit atau
terpuruk secara ekonomi. Misalnya ketika seseorang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang
menyebabkan seseorang sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling mendasar sekalipun.
Tentu dalam keadaan sulit dan terjepit seperti itu diperlukan ketahanan mental agar tidak putus asa.
Dalam konteks inilah diperlukan nasihat-nasihat yang mampu membangun semangat hidup orang
tersebut. Nasihat tersebut bukan bersifat menghibur atau sekedar iming-iming, tetapi nasihat agar
seseorang tersebut bangkit berjuang mempertahankan hidup sehingga tetap survive dan tidak nglokro,
patah semangat dan putus asa. Siapa yang obah (bekerja) apapun pekerjaannya, pasti mamah (dapat
makan). Orang yang mau menggerakkan badannya untuk obah dengan bekerja, tentu akan dapat
makan. Oleh karena itu tidak sepantasnya orang menyerah, putus asa dalam menjalani hidup.
Ungkapan Jawa obah mamah mendorong orang tetap bergairah dan semangat dalam menghadapi
hidup.
Bagian kedua dari ungkapan tersebut di atas, yakni ana dina ana upa (ada hari ada nasi)
memiliki konteks yang sama dengan ungkapan bagian pertama. Berbeda dengan keadaan orang yang
kaya, tentu akan terjamin dalam memenuhi kebutuhan hidup. Bagi orang miskin, fakir, kadang tiada
jaminan bahwa besok bisa makan. Orang-orang miskin tidak memiliki persediaan kebutuhan pokok.
Menjalani hidup dengan kondisi tak menentu seperti itu menyebabkan orang mudah patah semangat
dan putus asa. Mereka menghadapi persoalan hidup sepanjang waktu, sepanjang hari. Oleh karena itu
memerlukan ketahanan mental agar tidak jatuh pada sikap putus asa. Berkaitan dengan masalah
tersebut masyarakat dan budaya Jawa memiliki nasihat yang sangat arif dan bijaksana bagi orangorang yang dirundung nasib kurang beruntung – yang mengalami kesulitan hidup, kesulitan ekonomi
khususnya dalam memenuhi kebutuhan makan. Leluhur Jawa mengajarkan kepada siapapun orang
yang sedang dilanda kefakiran melalui ungkapan ana dina ana upa. Seseorang dianjurkan untuk
memiliki keyakinan bahwa besok pasti ada jalan, ada rizki, ada makanan. Kita harus percaya dan
yakin bahwa Tuhan pasti memberi makan asal dibarengi dengan obah (bekerja) Dalam hal ini
ditekankan adanya ketahanan hati untuk terus bersemangat berusaha dengan bekerja apa saja sebagai
jalan untuk mendapatkan rizki. Nasihat ini juga bermanfaat untuk memperkokoh keimanan seseorang,
bahwa sebaiknyalah senantiasa sumendhe ‘bersandar’ pada kuasa dan ridho Allah dalam menjalani
kehidupan.
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2. Kalah Cacak Menang Cacak = ungkapan ini masih sering terdengar dalam pergaulan
sehari-hari masyarakat Jawa. Ungkapan itu memperlihatkan adanya rasa percaya diri dan semangat
dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Ungkapan tersebut terdiri dari kata kalah ‘kalah’, yang berarti
gagal, cacak ‘coba atau dicoba’, menang ‘ berhasil’ dan cacak ‘ coba atau dicoba’. Arti harfiah
ungkapan kalah cacak menang cacak dapat dimaknai bahwa gagal atau berhasil suatu pekerjaan itu
perlu dicoba terlebih dahulu (L. Mardiwarsito, 1992). Ungkapan tersebut memotivasi seseorang untuk
berani bertindak dengan segala resikonya. Suatu pekerjaan dikatakan berhasil atau gagal setelah
dikerjakan. Kalau belum mencoba mengerjakan tentu tidak akan mengetahui berhasil atau tidaknya.
Ungkapan itu memiliki rasa optimis, menyingkirkan rasa pesimis, agar orang tidak memiliki rasa
takut dan khawatir gagal sebelum mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi, ungkapan itu memiliki tenaga
pendorong bagi masyarakat untuk melaksanakan tugas-tugas yang diabdikan pada orang lain bukan
hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ungkapan kalah cacak menang cacak mengandung nasihat bagi
orang-orang yang sedang dirundung rasa ragu-ragu, bimbang dalam menentukan pilihan dan
pekerjaan yang harus segera dilakukan.
3. Tuna Satak Bathi Sanak = etos kerja dalam bidang perdagangan dapat disimak pada
ungkapan: tuna satak bathi sanak. Ungkapan tersebut pada masa lalu sering terdengar pada komunitas
pedagang di pasar-pasar tradisional Jawa. Ungkapan tersebut terdengar ditengah-tengah proses jualbeli antara pedagang dan pembeli. Untaian kata dalam ungkapan tuna satak bathi sanak terdiri dari
kata tuna ‘rugi’, satak ‘uang’, bathi ‘laba’, dan sanak ‘saudara’, Arti harfiah ungkapan tersebut yakni
“rugi uang bukan masalah asal mendapat untung berupa tambahnya persaudaraan”. Bagi para
pedagang Jawa (bakul) keuntungan yang berupa uang bukanlah satu-satunya wujud keuntungan.
Akan tetapi bertambahnya persaudaraan dengan pembeli atau pelanggan juga dapat dihitung sebagai
bentuk keuntungan. Bertambahnya pelanggan/pembeli merupakan keuntungan, yakni bathi sanak.
Jadi. bagi para pedagang Jawa kalaupun harus menurunkan harga dan berarti mengambil laba sedikit
bukan masalah asal pembeli banyak dan menjadi pelanggan. Dengan kata lain, biar untung sedikit
tetapi omzet penjualan meningkat karena banyak pelanggan yang membeli. Dengan demikian
ungkapan tuna satak bathin sanak bagi para pedagang Jawa merupakan strategi marketing yang jitu,
yakni untuk menarik pembeli dan meningkatkan omzet penjualan serta memperluas jaringan relasi
dagang. Bagi para pembeli atau konsumen juga suka karena mendapat harga yang menarik (relatif
murah), mendapat pelayanan yang humble atau rendah hati, grapyak sumanak (ramah), dan dianggap
seperti hubungan kerabat sendiri. Dengan semboyan tuna satak bathi sanak terjalin relasi dagang
yang akrab, saling mengenal dan saling percaya. Ungkapan tersebut juga mengandung pesan bahwa
kalau berdagang jangan sampai “nuthuk rega, aji mumpung” yang dapat mengakibatkan pembeli
kecewa atau merasa tertipu. Bila demikian tentu tidak akan menjadi pelanggan dan tidak ada repeat
order.
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4. Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe = Ungkapan sepi ing pamrih rame ing gawe
mengandung nilai etos kerja yang baik. Sepi ing pamrih dapat diartikan tidak menonjolkan ambisi
pribadi atau tidak menonjolkan kepentingan pribadi. Rame ing gawe memiliki makna bekerja keras,
tekun dan rajin. Etos kerja demikian sangat diidealkan oleh masyarakat Jawa. Dalam suatu perusahaan
swasta atau kantor pemerintah tentu diharapkan para pekerja atau karyawannya dapat bekerja keras,
rajin dan tekun serta tidak mementingkan kepentingan pribadi. Bekerja tentu tidak sendirian tetapi
dalam suatu team work atau gugus tugas sesuai dengan tugas yang harus dilaksanakan. Apabila dalam
suatu team work atau gugus tugas para anggotanya dapat bekerja keras, rajin, dan tekun tentu akan
produktif dan mudah mewujudkan target-target pekerjaan dan berhasil. Namun, apabila para
anggotanya banyak yang lebih menonjolkan ambisi atau kepentingan pribadi besar kemungkinannya
akan menemui kegagalan atau kurang produktif disebabkan adanya persaingan yang tidak sehat.
Ungkapan sepi ing pamrih rame ing gawe sebagai etos kerja menekankan semangat
pengabdian. Pengabdian yang tulus dalam melakukan suatu pekerjaan. Sepi ing pamrih rame ing
gawe sebenarnya merupakan etos kerja pejuang. Para pejuang dalam memperjuangkan dan
mempertahankan kemerdekaan, dilakukan tanpa pamrih pribadi tetapi demi bangsa dan negara.
Mereka berani dan mau berkorban demi kepentingan bersama sebagai bangsa. Jadi, etos kerja yang
terkandung dalam ungkapan sepi ing pamrih rame ing gawe menekankan sikap dalam bekerja atau
melakukan sesuatu secara tulus, berani berkorban, bekerja keras, rajin, tekun, menonjolkan kerja sama
dan menyingkirkan ambisi pribadi. Etos keja demikian diyakini sebagai etos kerja yang handal dan
sangat diidealkan oleh masyarakat Jawa.
5. Ngono ya ngono ning aja ngono = begitu ya begitu tetapi jangan begitu, merupakan
ungkapan yang sangat populer ditengah masyarakat Jawa. Ungkapan tersebut berisi nasihat untuk
mencegah orang agar tidak melakukan tindakan yang keterlaluan, tindakan yang melanggar norma
moral, norma sosial, norma hukum, dan norma agama. Jadi, ungkapan tersebut dapat diterapkan
dalam berbagai konteks dan keperluan. Dengan ungkapan tersebut para leluhur Jawa mempunyai
maksud agar orang dapat menjaga keharmonisan dalam berhubungan dengan orang lain, orang dengan
masyarakatnya. Ungkapan ngono ya ngono ning aja ngono juga memiliki makna sebagai pengingat
dan menyadarkan orang agar memiliki sikap dapat mengontrol diri, dapat mengendalikan diri supaya
ia tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri ataupun merugikan orang lain,
merugikan masyarakat, bangsa dan negara.
Sebagai etos kerja, ungkapan ngono ya ngono ning aja ngono dapat diterapkan misalnya untuk
seorang pejabat, hakim ataupun guru. Seorang pejabat dengan kewenangan kekuasaannya sangat
berpotensi untuk memperkaya diri dan ia memiliki peluang untuk berbuat itu. Akan tetapi dengan
mengingat ungkapan ngono ya ngono ning aja ngono, pejabat tadi diharapkan jangan melakukan
penyimpangan karena tidak sesuai dengan amanat yang melekat pada jabatan yang disandangnya.
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Seorang hakim misalnya, dengan kewenangannya dapat menjatuhkan sangsi hukuman kepada pelaku
kejahatan yang tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya. Padahal tugas hakim adalah
pemberi keadilan. Dalam hal ini ungkapan Jawa ngono ya ngono ning aja ngono dapat mengingatkan
hakim agar tidak menetapkan keputusan hukum yang sewenang-wenang. Begitu pula pada guru
misalnya. Guru dengan otoritasnya dapat memberi nilai yang tidak sesuai dengan kompetensi yang
dimiliki siswa; siswa yang kurang disenangi diberikan nilai jelek meskipun si siswa pandai, dan
memberikan nilai bagus bagi siswa yang disenangi meskipun bodoh. .Dengan ngono ya ngono ning
aja ngono sang guru diingkatkan bahwa perbuatannya tersebut tidak pantas dilakukan karena tidak
sesuai dengan amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang harus didasari dengan nilai
kejujuran termasuk dalam memberikan nilai kepada siswa-siswanya.
D.

SIMPULAN
Berdasarkan pada seluruh kajian yang telah dilakukan, maka hasil dari penelitian ini sebagai

berikut.
Dapat diinventarisasi dan diidentifikasikannya ungkapan-ungkapan dan sikap Jawa bernilai
moral yang jumlahnya ratusan yang diperoleh dari data lisan maupun tulis. Ungkapan dan sikap Jawa
itu dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, di antaranya ungkapan berbentuk bebasan,
paribasan, saloka, pepindhan, dan isbat, serta sikap Jawa hormat, sopan, rukun, gotong royong,
nrima, dan legawa. Semua itu masih dikenali dan dijadikan pegangan dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
Pentingnya aktualisasi terhadap nilai-nilai luhur dalam ungkapan dan sikap Jawa, baik yang
bernilai religius, bernilai moral untuk kehidupan bermasyarakat, maupun etos kerja di jaman modern,
maju, tetap berbudaya, berkarakter dan memiliki jatidiri.
DAFTAR PUSTAKA
Darusuprapta, 1992. Serat Wulangreh karya ISKS Paku Buana IV, PT. Citra Jaya Murti, Surabaya.
Djajasudarma, T. Fatimah, dkk. 1977. Nilai Budaya dalam Ungkapan dan Peribahasa Sunda.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta.
Duranti, Alessandro.1997. Linguistic Antrophology. Cambridge: University Press. Cambridge
HB. Sutopo, 2002. Metode Penelitian Kualitatif, Sebelas Maret Univ.Press, Surakarta John M.
Echols dan Hassan Shadily, 1990. Kamus Inggris Indonesia (An English-Idonesian
Dictionary, PT. Gramedia, Jakarta.
L. Mardiwarsito, 1992. Peribahasa dan Saloka Bahasa Jawa, Balai Pustaka, Jakarta.
Poerwadarminta, WJS, 1986. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan
Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, ,balai Pustaka,.Jakarta

581

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN MUTAKHIR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN KEBHINEKATUNGGALIKAAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Pradipta, Budya . 2005. "Kearifan Hidup dalam Naskah Kuno Jawa" Makalah dalam Seminar
Naskah Kuna Nusantara Sebagai Warisan Bernilai Luhur, 11 - 12 Mei 2005. Jakarta.
R. Soedjonoredjo, 1937. Wedhatama Winardi, Katerangan werdinipun serat Wedhatama, jasan
dalem soewargi Kangdjeng Goesti Pangeran Adipati Arja Mangkoenegara Ingkang
kaping IV ing Soerakarta. Tan Khoen Swie, Kediri.
Suratno, Pardi, 2004. Gusti Ora sare, Adiwacana, Yogyakarta
Wiyasa Bratawijaya,Thomas, 1997. Mengungkap dan Mengenal Budaya Jawa, PT. Pradnya
Paramita, Jakarta.

582

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

KRITIK SOSIAL DALAM SASTRA JAWA
Oleh:
Drs. Sutarjo, M.Hum
(Prodi Sastra Jawa – Fakultas Ilmu Budaya – Universitas Sebelas Maret Surakarta)
Email: imamsutardjo_uns@yahooco.id / HP 081329106667
ABSTRAK
Karya sastra Jawa diciptakan dan hadir di tengah-tengah masyarakat, karena diilhami oleh potret
keadaan zaman yang dihadapinya, bukanlah hadir tanpa makna, dan tidak jatuh dari langit. Motivasi penciptaan
dan munculnya suatu karya sastra, baik lisan maupun tulis itu bermaksud berbagai kepentingan, di antaranya
untuk memberi nasihat, kritik sosial, larangan atau anjuran kepada masyarakat, sebagai kontrol sosial. Kritik
sosial yang berupa sastra lisan atau ungkapan tradisional atau peribahasa Jawa misalnya: Gajah ngidak rapah,
palang mangan tandur, Asu gedhe menang kerahe. Adapun kritik sosial dalam sastra tulis banyak disampaikan
dalam buku atau naskah sastra kapujanggan, misalnya: Serat Kalatidha, Serat Jaka Lodhang karya R.Ng.
Ranggawarsita; Serat Wicara Keras karya R.Ng. Yasadipura; puisi yang berjudul Pesakitan (Tahanan) karya St.
Lesmaniasita.
Kritik sosial marupakan upaya untuk mengevaluasi, meluruskan sesuatu yang menyimpang atau tidak
sesuai dengan aturan. Maka dari itu, para raja, pujangga, para leluhur kita dalam melakukan dan melontarkan
kritik sosial, khususnya dalam karya sastra Jawa ada yang bersifat simbolis (terselubung), dan transparan atau
terus terang, ada yang halus dan kasar. Dalam kritik sosial tersebut haruslah dipandang dan dipahami sebagai
dari kultur Jawa, yaitu bagian dari mawas diri (instropeksi) atau sebagai manifestasi urun rembug dari rakyat
kecil, kontrol sosial dan pengawasan masyarakat yang ditujukan kepada para penguasa atau pemimpin, agar
dalam menjalankan tugas tidak menyimpang dan merugikan rakyat.
Kata kunci: Kritik, sosial, sastra, Kontrol, pengawasan.

SOCIAL CRITICISM IN JAVANESE LITERATURE
By:
Drs. Sutarjo, M.Hum
(Javanese Literature Program -FIB- Universitas Sebelas Maret - Surakarta)
Email: imamsutardjo_uns@yahooco.id / HP 081329106667
ABSTRACT
Javanese literary works exist in society because the state of the time they faced inspired them. They
come with meaning, instead of coming unexpectedly. The creation and existence of literary works, both written
and oral, motivated by the followings; giving advices, social critisism, prohibition, or suggestion for the people
as social control. Examples of social criticism in the form of oral literature or traditional Javanese proverb such
as; Gajah ngidak rapah, palang mangan tandur, Asu gedhe menang kerahe. While social criticism which takes
form as written literatures often presented in books and 'Kapujanggaan' literary script, such as; Serat
Kalatidha, Serat Jaka Lodhangby R.Ng. Ranggawarsita; Serat Wicara Keras karya R.Ng. Yasadipura; poem
entitled Pesakitan (Tahanan) by St. Lesmaniasita.
Social criticism is an attempt to evaluate, to straighten something aberrant or incompatible with the
values. In creating and conducting social criticism, especially in Javanese literary works, the kings, the poets,
and the ancestors were using different methods; covertly, transparently, and frankly, some are subtle and some
are harsh. In such social criticisms, they should be viewed and understood as the form of Javanese culture,
which is part of self-reflection, or as a manifestation of the people' togetherness, social control, and public
oversight directed at the rulers or leaders, so that in performing their duties they will be fair, not violate the
rules, and not harm the people.
Keywords: Criticism, social, literature, control, supervision.

A. PENDAHULUAN
Pujangga Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat R.Ng. Yasadipura II, dalam buku dan
tulisannya yang berjudul Serat Wicara Keras, dikatakan “Ngaku turun Brawijaya, ora sakti; ngaku

583

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN MUTAKHIR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN KEBHINEKATUNGGALIKAAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

turun pujangga ora weruh pa siji; ngaku turun ngulama ora bisa ngaji; ngaku anak santri, ora bisa
maca Kul-Hu; ….”; terjemahan: Mengaku keturunan Raja Brawijaya di Majapahit tidak sakti;
mengaku keturunan pujangga tidak paham dan tidak mengerti huruf (tidak bisa membaca dan
menulis); mengaku keturunan seorang ulama (kyai) tidak bisa mengaji atau membaca Al Quran;
mengaku anak seorang santri tidak bisa membaca huruf Arab atau tidak hafal Surat Al Ikhlas atau
Qul-hu …. .
Kutipan syair di atas merupakan kritik sosial terhadap sikap aja dumeh wong gedhe, yaitu
sikap semena-mena, mentang-mentang, sombong dan arogan para penguasa atau pemimpin
(Poerbatjaraka, 1952), dan betapa pentingnya keprofesionalan dalam berkarya serta bekerja. Karena
bekerja tanpa keahlian yang mumpuni dalam bidangnya akan mendatangkan kehancuran. Hal tersebut
membuktikan bahwa karya sastra lahir, diciptakan dan hadir di tengah-tengah masyarakat; karena
diilhami serta didasari oleh potret keadaan zaman yang dihadapinya, bukanlah hadir tanpa makna, dan
tidak sekedar jatuh dari langit. Sehingga motivasi penciptaan suatu karya sastra itu berbagai
kepentingan dan tujuan, yaitu: untuk memberikan nasihat, kritik sosial, larangan atau anjuran ataupun
pengawasan kepada masyarakat, serta sebagai kontrol sosial, dan sebagainya.
Kritik sosial marupakan upaya untuk mengevaluasi, meluruskan sesuatu yang menyimpang
atau tidak sesuai dengan aturan. Maka dari itu, para raja, pujangga dalam melakukan dan melontarkan
kritik sosial, khususnya dalam karya sastra Jawa; baik dalam sastra lisan maupun sastra tulis, ada yang
berupa simbolis dan transparan atau terus terang; ada yang bersifat halus dan kasar. Dalam kritik
sosial tersebut haruslah dipandang dan dipahami sebagai dari kultur Jawa, yaitu bagian dari mawas
diri (instropeksi) atau sebagai manifestasi urun rembug (saran) dari rakyat kecil yang ditujukan
kepada para penguasa dan para pemimpin, agar dalam menjalankan tugasnya tidak: sewenang-wenang
‘mentang-mentang’, arogan, menyalahi aturan, korupsi dan merugikan rakyat.
B. KAJIAN TEORI DAN METODE
1. Teori
Kritik sosial maksudnya menempatkan, memberikan evaluasi, meneliti atau mengkaji sosial
masyarakat pada tempat yang sewajarnya, menempatkan hak dan martabat sosial masyarakat yang
terpuji, yang benar; agar jauh dari berbagai penyimpangan atau penyalahgunakan wewenang
(Darusuprapta, 1984).
Pujangga R.Ng. Ranggawarsita sejak tahun 1826 dalam Serat Kalatidha pernah mengkritik
terhadap para penguasa, wakil rakyat dan warga masyarakat yang tidak mau bersatu. Bahkan ada
pendapat bahwa Serat Kalatidha merupakan potret atau gambaran keadaan zaman yang serba tidak
menentu; zaman penuh musibah, penuh huru hara, marabahaya dan malapetaka. Hal tersebut sesuai
dengan judul naskah/ buku, yaitu kalatidha; kala artinya waktu atau zaman atau masa; tidha artinya
ragu, ragu-ragu, tidak menentu (Kamajaya, 1980). Maksudnya zaman atau masa yang penuh musibah,
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penuh malapetaka, penuh huru-hara atau kutukan Tuhan.
Dalam Serat Jaka Lodhang karya R. Ng. Ranggawarsita dalam salah satu baitnya juga berisi
kritik sosial, tentang kondisi dewasa ini banyak orang yang berbuat tidak sesuai dengan kenyataan,
penuh kepura-puraan (lelamisan) dan penuh tipu daya serta rekayasa (Kamajaya, 1980). Begitu pula
dalam sastra lisan, khususnya dalam “Ungkapan tradisional atau peribahasa”, banyak ditemukan
ungkapan tradisional yang berisikan kritik sosial. Mengingat dalam ungkapan tradisional Jawa dapat
dimanfaatkan sebagai sarana: (a) protes atau kritik sosial, (b) sistem proyeksi, (c) pendidikan, dan (d)
alat pemaksa dan pengawas agar norma-norma masyarakat selalu dipatuhi oleh anggota kolektifnya
(James Dananjaya, 1984). Kritik sosial juga sering disampaikan dalam bentuk puisi Jawa modern
geguritan (Suripan Sadi Hutomo, 1984). Sehingga sejak dahulu sikap kepedulian atau pengawasan
dan kritik sosial terhadap sesama telah dilakukan oleh masyarakat Jawa.
2. Metode Penelitian
Sumber data dalam makalah ini adalah Serat Kalatidha dan Serat Jaka Lodhang karya Raden
Ngabehi Ranggawarsita; Serat Wulang Reh karya Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakubuwana
IV; Serat Wedhatama karya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV. dan ungkapan
tradisional Jawa. Data penelitian adalah teks yang terkandung dalam Serat: Kalatidha, Jaka Lodhang,
Wulang Reh, Wedhatama, dan Ungkapan tradisional Jawa. Teknik pengumpulan data adalah content
analysys atau analisis isi;

adapun teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif, yaitu

mendeskripsikan dan mengungkapkan data yang masih berupa bahasa puitis (tembang tradisional
macapat) dan ungkapan tradisional Jawa yang masih berupa idiom; sehingga perlu diungkapkan dan
dijelaskan ke dalam bahasa prosa agar mudah dipahami.

C. PEMBAHASAN
Para raja dan pujangga Jawa dalam menciptakan karya sastra atau sastra kapujanggan
bertujuan untuk memberikan nasihat kepada anak-anak cucu atau keluarga, kritik sosial, dan
sebagainya. Di bawah ini beberapa sastra lama tulis (naskah) yang berisikan kritik sosial tentang:
1. Penguasa, Wakil Rakyat dan Rakyat Tidak Bersatu
Pada abad 19, tepatnya pada tahun 1826 Masehi pujangga besar Raden Ngabehi
Ranggawarsita dalam Serat Kalatidha pernah mengkritik terhadap para penguasa, wakil rakyat dan
warga masyarakat yang bercerai berai, dan tidak mau bersatu padu. Bahkan ada pendapat bahwa Serat
Kalatidha merupakan potret atau gambaran suatu keadaan zaman yang serba tidak menentu; zaman
penuh musibah, penuh huru hara, marabahaya dan malapetaka. Kritik sosial tersebut diungkapkan
pada bait 2 (dua) Serat Kalatidha yang berbunyi sebagai berikut:
“Ratune ratu utama/ patihe patih linuwih/ pra nayaka tyas raharjo/ panekare becik-becik/
parandene tan dadi/ paliyasing kalabendu/ malah mangkin andadra/ rubeda kang ngreribedi/
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beda-beda hardaning wong sanagara”.
Terjemahan: Raja atau pemimpinnya utama (baik), patih (wakilnya) juga lebih (sakti, pandai), para
wakil rakyat (anggota dewan) hatinya baik (jujur), para pegawai bekerja dengan tekun, rajin dan baik.
Tetapi mengapa kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan tidak dapat terwujud, justru selalu
mengalami kutukan Tuhan? Bala bencana atau musibah semakin banyak dan silih berganti. Itu semua
selalu terjadi karena jiwa persatuan dan kesatuan bangsa mulai meluntur, warga negara sejak rakyat
kecil hingga tingkat atas tidak ada yang mau mengalah; semua bersikukuh dan mempunyai keinginan
yang berbeda-beda”.
Satu bait tembang macapat Sinom di atas apabila diperhatikan dan dicermati dengan seksama
amatlah menarik; karena pada bait 1-4 sang pujangga Ranggawarsita melukiskan kebaikan/kelebihan
para pemimpin segenap aparat dan para pegawai; namun pada bait 5-9 dilukiskan dan digambarkan
keadaan yang kontradiktif, yaitu cita-cita negara yang adil, makmur, merata dan bersatu demi
kesejahteraan rakyat ternyata tidak terwujud. Buktinya situasi negara selalu dalam kekacauan,
musibah negara silih berganti, banyak pulau atau propinsi yang ingin memisahkan diri, pemerintah
dengan anggota dewan tidak mau bersatu dan selalu ingin menjatuhkan lawan politik, lupa
memikirkan nasib rakyat yang telah memberikan amanat dan memilihnya. Begitu pula masyarakat
cenderung semaunya sendiri, dalam memutuskan perkara sering main hakim sendiri, ketaatan dan
kepatuhannya terhadap hukum adat, negara dan hukum agama cenderung diabaikan. Sehingga situasi
negara selalu dalam keprihatinan, karena jiwa rumangsa andarbeni lan wajib ambelani 'merasa
memiliki dan kewajiban membela', sepi ing pamrih rame ing gawe 'semangat bekerja dan berkarya
dengan jiwa besar (ikhlas)' semakin luntur, memudar dan ditinggal. Sebagai akibatnya semakin
merebaknya kedengkian antarsesama, kekerasan, kekejaman, dan keserakahan, serta angkara murka
kian merajalela.
2. Banyak Orang yang Gila Berebut Hak dan Milik Orang Lain
Jaman gila dewasa ini di berbagai belahan dunia banyak orang yang gila, maksudnya dalam
berbuat semaunya sendiri tidak merasa salah dan berdosa. Hukum agama, negara, dan hukum adat
tidak dipatuhi dan dilanggar demi mengejar keuntungan pribadi; baik dengan melakukan penipuan,
pemalsuan, kebohongan, pembunuhan, maupun korupsi. Rasa malu telah hilang, harga diri digadaikan
dengan materi. Janganlah merasa bangga karena hidupnya kaya raya, meskipun hasil kejahatan,
kebohongan atau penipuan (korupsi). Janganlah tergiur dan terpesona terhadap kekayaan yang tidak
jelas asalnya, namun selalu ingatlah kepada Tuhan dan waspada atau berhati-hati dalam berbuat.
Kritik sosial ini diungkapkan dalam Serat Kalatidha karya Raden Ranggawarsita, bait 7
(tujuh), yang berbunyi sebagai berikut.
“Amenangi jaman edan/ ewuh aya ing pambudi/ melu edan nora tahan/ yen tan melu
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anglakoni/ boya kaduman melik/ kaliren wekasanipun/ dilalah kersa Allah/ begja-begjane
kang lali/ luwih beja kang eling lawan waspada//
Terjemahan: Mengalami zaman gila, serba sulit dalam berpikir dan berusaha. Apabila ingin meniru
dan mengikuti orang yang gila, yang perbuatannya menuruti sekehendak sendiri, tidak tega atau tidak
pantas. Tetapi apabila tidak mengikuti orang gila, tidak akan mendapatkan bagian barang curian/
tipuan, dan akhirnya akan kelaparan. Dan beruntunglah berkat kehendak Tuhan, meskipun
mendapatkan bagian (uang, rejeki) namun apabila lupa terhadap Tuhan, terlena dalam penipuan; lebih
beruntung sesorang yang selalu ingat kepada Tuhan dan waspada serta berhati-hati dalam segala
perbuatan.
3. Berbuat Pura-pura (Lelamisan), Penipuan, dan Materialistik
Dalam Serat Joko Lodhang pupuh II tembang macapat Sinom, bait 2 (dua) pujangga
Ranggawarsita juga mengritik terhadap orang yang berbuat pura-pura (lelamisan), tampaknya alim
(baik), tetapi hanyalah semu, hanya luar atau kulitnya. Banyak para ulama yang gemar berbuat
maksiat (miras, berjudi, berselingkuh/ zina, narkoba); para wanita banyak kehilangan kehormatannya.
karena mengejar kebutuhan dan kemewahan duniawi (harta benda), dan tujuan hidup hanyalah
mengejar harta (kekayaan materi) serta cenderung mengesampingkan kebutuhan dan kualitas rohani.
Hal tersebut sungguh terjadi dan terlihat di masyarakat, yaitu semakin banyaknya partai politik yang
berbasis agama dan beranggotakan para tokoh agama (ulama), namun dalam memutuskan dan
mengambil kebijakan dibarengi dengan perselisihan atau bentrokan fisik sesama anggota, dan tidak
ada yang mau mengalah. Sebagai dampaknya muncullah partai tandingan dan kerukunan serta
persatuan menjadi pecah, akibat perebutan kedudukan, kekuasaan dan uang. Barometer kesuksesan
hidup dan kehidupan seseorang hanyalah didasarkan pada harta benda, uang atau kekayaan materi.
Kritikan tersebut dapat diperhatikan dalam syair tembang di bawah init:
‘'Wong alim-alim pulasan/ njaba putih njero kuning/ ngulama mangsah maksiat/ madat
madon minum main/ kaji-kaji ambanting/ dulbankethu putih mamprung/ wadon nir wadonira/
prabaweng salaku rukmi/ kabeh-kabeh mung marono tingalira//'.
Terjemahan: Orang yang mengaku pandai dalam hal agama yang sejatinya palsu atau bohong, di
luarnya kelihatan baik (suci, putih); tetapi di dalamnya kotor (kuning, jahat). Ahli ilmu agama Islam
melanggar larangan Tuhan, yaitu narkoba, bermain perempuan, minum-minuman keras, dan berjudi.
Para haji meninggalkan atau membuang serban, peci putihnya berterbangan. Para wanita kehilangan
kewanitaannya (kehormatannya), karena terpengaruh perak dan emas (kemewahan duniawi). Semua
orang hidupnya hanya mengejar kemewahan duniawi (kekayaan, harta benda). Sangat sedikit orang
yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan.
4. Krisis Persatuan dan Kesatuan Bangsa
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Krisis persatuan dan kesatuan bangsa kian terlihat terbukti masih memasalahkan dasar Negara
Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI,

semakin banyaknya perkelahian

antarpelajar; sejak tingkat pelajar (SD, SMP, SMA, dan mahasiswa), masyarakat awam hingga
anggota dewan. Peperangan sesama putra bangsa sulit diredakan, disintegrasi bangsa kian merebak.
Pengrusakan fasilitas umum dan kekayaan negara semakin merajalela, membunuh orang tiada merasa
dosa. Berbeda dengan Pangeran Mangkubumi, yang bergelar Sri Sultan Hamengkubuwana I selalu
gigih dan pantang menyerah melawan penjajah, cekatan dalam strategi perang, senang bertapa
(pengendalian diri), tutur katanya menyenangkan, sederhana dan cerdik pandai, serta tidak mau
berperang dengan sesama saudara (bangsa sendiri). Hal tersebut digambarkan oleh R.Ng. Yadasipura
dalam Serat Wicara Keras yang berbunyi sebagai berikut:
“Mung wania padha bangsa/ denrewangi laku pati/ jamak wong ngaku prawira/ kaya Sultan
Mangkubumi/ atapa tur undhagi/ ing weweka gothak-gathuk/ micara tan sikara/ prasaja
nalare mintir/ lamun aprang padha Jawa nora arsa//'.
Terjemahan: Beraninya hanya dengan sesama warga bangsa Negara Indonesia sendiri, apabila
terdadapat perbedaan pendapat tidak ada yang mau mengalah dan dipertahankan sampai bertengkar
hingga berani mati. Sudah biasa setiap orang mengaku sakti dan perwira seperti Sultan Mangkubumi,
senang bertapa dan sangat paham terhadap watak yang bijaksana, berhati-hati. Apabila berbicara tidak
menyakiti orang lain, sederhana dan sangat cerdas dan tanggap/ peka terhadap keadaan, dan sama
sekali tidak mau berperang dengan sesama orang Jawa sendiri; karena Sultan Mangkubumi sangat
mengutamakan dan mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa sendiri; jauh dari kepentingan
kelompok dan pribadi.
5. Tumpul Perasaan atau Kurang Etika/ Sopan Santun, Senang Menyalahkan Orang
Generasi muda kita dewasa ini cenderung kehilangan jatidiri, jauh dari kecerdasan emosional
dan spiritual, sehingga yang dikedepankan adalah kesombongan, banyak bicara yang kurang terarah
dan tidak berkualitas; apabila diingatkan tersinggung dan marah-marah, bahkan membenci dan
melawan dengan kekerasan serta kekejaman. Begitu pula generasi tua masih banyak yang perasaan
atau hatinya belum dewasa, sehingga perilakunya sering memalukan tidak sesuai dengan etika budaya
Jawa (Indonesia). Masih bodoh merasa pandai, tidak mau instropeksi, dan setiap selalu memamerkan
kesombongannya. Senang menyalahkan orang lain Hal tersebut terlihat dalam Serat Wedhatama karya
KGPAA Mangkunegara IV tembang macapat Pangkur, Pocung, dan Gambuh serta Serat Wulang Reh
karya ISKS Pakubuwana IV, tembang macapat Kinanthi di bawah ini.
Jinejer neng Wedhatama/ mrih tan kemba kembenganing pambudi/ mangka nadyan tuwa
pikun/ yen tan mikani rasa/ yekti sepi asepa lir sepah samun/ samangsane pasamuan/
gonyak ganyuk ngelingsemi//
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Terjemahan:
Ditulis dalam buku Wedhatama, agar manusia tidak kendor atau lengah dalam mencari
(mendalami) ngelmu. Karena meskipun seseorang telah berusia tua renta (pikun}, tetapi apabila
tidak memahami perasaan, sungguh sangat miskin perasaan bagaikan bekas pohon tebu. Akibatnya
sewaktu-waktu perkumpulan dengan orang lain tidak tahu etika dan memalukan.
Lan wong anom-anom iku/ kang kanggo ing mangsa iki/ andhap asor dipunsimpar/ umbag
gumunggunging dhiri/ obrol umuk kang den-gulang/ kumenthus lawan kumaki//
Terjemahan:
Dan para pemuda pada jaman sekarang ini, mengesampingkan etika atau tatakrama (sopan
santun), penuh kesombongan, meninggikan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Setiap hari yang
diandalkan banyak bicara (ngobrol) kesana kemari yang tidak berfungsi; sombong dan angkuh serta
arogan.
“ …… / nora kaya si punggung anggung gumrunggung/ ugungan sadina-dina/ aja mangkono
wong urip//”
Terjemahan:
“….. . Berbeda dan tidak seperti orang bodoh, yang selalu menyombongkan diri, banyak
bicara; setiap hari selalu manja, merasa lebih. Janganlah begitu, hai manusia yang masih hidup.
“Durung pecus kesusu kaselak besus/ amaknani rapal/ kaya Sayid weton Mesir/ pendhakpendhak angendhak gunaning janma//
Terjemahan: “Masih bodoh tergesa-gesa merasa pandai, apabila memaknai ayat suci (Al Quran),
seperti orang yang ahli agama berasal dari Mesir, dan setiap saat selalu mencela dan menyalahkan
kepandaian orang lain”.
6. Krisis Tanggung Jawab, Senang Korupsi
Dewasa ini banyak penguasa yang lupa terhadap kewajibannya, tidak memikirkan rakyat
kecil, hanya memikirkan diri sendiri dan kelompok. Sehingga banyak rakyat yang teraniaya tidak bisa
mencari pengayom atau pelindung. Korupsi dan main wanita menjadi hobi; jauh dari Tuhan, dan
kautaman semakin terabaikan.
Hal tersebut digambarkan oleh penyair Jawa Anyar (modern) Moch. Nursjahid P., dalam
tulisannya puisi Jawa geguritan yang berjudul Pitakon 'pertanyaan', yang berbunyi sebagai berikut:
“marang sapa maneh rakyat sambat,
lan ngutahake pangrasa,
manawa kabeh panguwasa wis dadi malaekat,
idu geni, mung mikir dhiri-pribadhi,
nggedhekake korupsi lan komisi kanggo nguja gundik sewidak iji,
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(pancen cangkem badhut, bebek lan beo, yen muni mung gaco mrucut)”.
Terjemahan:
Kepada siapa lagi rakyat kecil mengeluh untuk meminta perlindungan (pengayoman), dan
menyampaikan berbagai perasaan (isi hati berbagai permasalahan). Apabila semua penguasa telah
merasa suci menjadi malaikat, perkataannya sangat menakutkan, hanya memikirkan diri sendiri,
selalu berbuat curang untuk korupsi dan mencari keuntungan (imbalan/ komisi) untuk memanjakan
wanita simpanan yang berjumlah enam puluh satu. (Memang dan dasar mulut badut/ pelawak, bebek
dan beo, apabila berbicara asal keluar/ berbunyi".
Puisi di atas menggambarkan bahwa para pimpinan atau wakil rakyat kurang memikirkan
nasib rakyat kecil, cenderung memikirkan keuntungan sendiri, kelompok; sehingga rakyat selalu
menjadi korban. Apabila dikritik marah, kasus korupsi terus menjadi, senang membagi-bagi komisi
setelah menjual aset ibu pertiwi. Padahal para anggota dewan dan pimpinan tersebut dipilih oleh
rakyat untuk mewakili dan selalu berjuang, mengangkat serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,
namun kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan.
7. Keadilan Hukum Terabaikan
Dalam kasus persidangan rakyat kecil selalu dikalahkan, karena kebenaran dapat dibeli
dengan materi (uang). Sehingga jarang terjadi seorang pimpinan yang masuk bui, kendati masyarakat
telah mengetahui ada pimpinan yang membuat rugi sangat tinggi. Sebaliknya apabila rakyat kecil
yang mencuri barang kurang berarti, langsung dihajar hampir mati dan dalam persidangan pasti
dihukum masuk penjara berkali-kali. Ketidakadilan dan pelanggaran hukum tersebut dalam
peribahasa Jawa diistilahkan: “Gajah ngidak rapah, Palang mangan tandur. Asu gedhe menang
kerahe” ‘Gajah yang menginjak-injak daun-daun kering, Pagar memakan tanaman, Anjing besar
selalu menang dalam bertengkar’.
Ungkapan tradisional peribahasa Jawa tersebut merupakan kritikan yang berupa simbolis,
tidak terus terang, dan kasar; karena memakai kata asu atau anjing. Pimpinan atau pejabat diibaratkan
binatang gajah yang tinggi, besar dan kuat; pagar pembatas tanaman yang tidak bernyawa. Bahkan
juga digambarkan bagaikan anjing besar yang ganas (galak) dan menakutkan lawan, dan bila
bertengkar pasti menang. Kebenaran pernyataan para leluhur bangsa yang tersirat dalam peribahasa
tersebut dapat diperhatikan dan diamati berbagai kejadian di masyarakat.
Penyair wanita St. Lesmaniasita juga menulis puisi yang berjudul Pesakitan (Tahanan).
Dalam puisi tersebut berisi kritik sosial terhadap ketidakadilan yang menimpa seorang pemuda desa
yang ditangkap dan dipenjara karena menebang pohon jati. Sewaktu diadili, tidak ada pembela yang
mendampingi. Selama dalam tahanan, keluarga yang ditinggalkan di desa dalam keadaan kekurangan,
dan sama sekali tidak ada pembelaan dan pertolongan. Di pihak lain, para koruptor, para penebang
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hutan besar-besaran tetap bebas leluasa hiburan di luar penjara, tidak ditahan, dan hidup dalam
kebebasan serta penuh kemewahan. Apakah ini suatu keadilan?
Hal tersebut dapat diperhatikan dalam kutipan syair puisi (geguritan) karya St. Lesmaniasita
di bawah ini.
“... sawenehing nom-noman kang mikul kapaling pundhake,
ngadeg samburining ruji-ruji wesi,
ninggal brayate kentekan sandhang kasatan pangan,
ninggal kayu tegoran siji ing alas jati,
dudu kang mubra-mubra kebanjiran bandha,
Mbedhal mubal saka kas kayaning nagara,
dudu kang sarwa kecukupan ngisep kringeting liyan,
Kang padha mardika sanjabaning pakunjaran …”
Terjemahan:
“…. Ada seorang pemuda yang memikul berat dan pundaknya berkapal tebal, berdiri di
belakang geruji-geruji dari besi (penjara), meninggalkan keluarganya dan kehabisan pakaian dan
makanan, meninggalkan kayu satu potongan hasil tebangan di hutan jati. Bukan yang berfoya-foya
dan kaya raya, mengambil dari kas (simpanan) kekayaan Negara; bukan yang serba berkecukupan
mengambil kekayaan atau hak (milik) orang lain, justru hidupnya bebas di luar tahanan (penjara)
D. SIMPULAN
Kritik sosial dalam karya sastra Jawa ternyata masih relevan dan aktual untuk diterapkan
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Semua itu pada gilirannya dapat dijadikan
kontrol sosial, pengawasan masyarakat, dan merupakan salah satu motivasi dalam rangka
menegakkan supremasi hukum, menegakkan dan membela kebenaran serta keadilan di bumi pertiwi
yang hingga dewasa ini masih cenderung dikebiri; sehingga kian tiada daya dan arti. Lalu kepada
siapa rakyat mohon bantuan, perlindungan dan pengayoman apabila hukum dapat dibeli, hukum
tumpul ke atas tajam ke bawah, para penegak hukum dan para penguasa hanya memikirkan diri
sendiri?
Karya sastra Jawa diciptakan dan hadir di tengah-tengah masyarakat, dikarenakan dan
diilhami oleh potret keadaan zaman yang dihadapi. Motivasi penciptaan dan munculnya suatu karya
sastra, baik lisan maupun tulis itu bermaksud untuk memberi nasihat, kritik sosial, larangan atau
anjuran kepada masyarakat, sebagai kontrol sosial. Kritik sosial yang disampaikan berupa sastra lisan
atau ungkapan tradisional atau peribahasa Jawa. Adapun kritik sosial dalam sastra tulis banyak
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disampaikan dalam buku atau naskah sastra kapujanggan yang disampaikan secara simbolis
(terselubung), dan transparan, ada yang halus dan kasar. Dalam kritik sosial harus dipandang sebagai
bagian dari kultur Jawa, yaitu sarana mawas dhiri (instropeksi) atau sebagai manifestasi urun rembug
dari rakyat kecil, kontrol sosial dan pengawasan masyarakat yang ditujukan kepada para penguasa
atau pemimpin, agar dalam menjalankan tugas dapat amanah, tidak arogan, menyimpang dan tidak
merugikan rakyat.
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TRANSFORMASI SIMBOLISTIS
PAGELARAN SENI WAYANG PURWA
PADA KEHIDUPAN MASYARAKAT JAWA
(Analisis Filosofis Didaktis)
Oleh:
Udjang Pr. M. Basir
(FBS UNESA)
ABSTRAK :
Kesenian wayang kulit dalam masyarakat Jawa, tergolong unsur budaya adiluhung yang cukup tua
usianya. Bagi komunitas Jawa sendiri, pagelaran wayang kulit (purwa) berdimensi ganda, sebagai tontonan
dan tuntunan. Aspek tontonan terkait dengan nilai estetis lakon wayang yang bernilai drama, indah, dan
menyenangkan. Sedangkan aspek tuntunan diperoleh dari esensi lakon wayang yang isinya menyuguhkan tata
nilai hidup bermasyarakat yang dapat diambil sebagai cermin kehidupan.
Sebagai seni tradisi, drama dalam pagelaran wayang bernilai simbolis, sebagai potret filosofis hidup
masyarakat Jawa. Dari properti tata panggung, seluruh asesoris (ubarampe) yang mendukung pertunjukan
bernilai simbol yang diharapkan dapat mendukung kesuksesan pagelaran dan memberikan nilai sugesti positif
bagi pemangku hajat. Misalnya, sesaji (sajen) dimaksudkan sebagai bentuk permohonan izin bagi leluhur dan
segenap kekuatan gaib yang ada (baureksa). Sedangkan asesoris lain seperti tuwuhan (buah dan tumbuhan),
lebih bernilai doa yang tertuju pada pemangku hajat agar menjadi tuan rumah yang baik dan menyenangkan,
sehingga pagelaran berjalan sukses. Misalnya, pohon tebu (antebing kalbu), tendan pisang/gedhang (saged
padhang), kelapa muda/cengkir (kencenging pikir), dsb. Demikian pula perangkat pertunjukan wayang yang
menggambarkan sikap hidup dan pemahaman manusia Jawa tentang budayanya, mulai dari pemaknaan
tentang kelir (dunia), blencong (matahari), pohon pisang (bumi), kecrek (irama kehidupan), cempolo (detak
jantung), kothak wayang (alam barzah/akherat), dll.
Kata kunci: Transformasi simbolistis, wayang purwa, masyarakat Jawa.

A. PENDAHULUAN
Manusia adalah mahluk simbol. Nilai simbolik pada diri manusia bukan hanya serkedar pada
aspek fisik belaka, bahkan tindakan dan hasil budayanya juga memuat sejumlah nilai-nilai simbol
tertentu. Pada aspek fisik, hal-hal yang bernilai simbolik, misalnya: denyut jantung (kehidupan), hati
(perasaan), kepala (kehormatan), laki-laki (kejantanan), perempuan (keibuan, lemah lembut), dsb.
Berbagai bentuk tindakan juga menandakan nilai simbolik tertentu, misalnya: suara keras (kasar,
sombong), suara pelan (lemah lembut, sabar), senyum (bersahabat), melotot (marah), tolak pinggang
(menantang), membungkuk (hormat), menangis (sedih), tertawa (gembira), dsb. Demikian pula dalam
hal budaya, baik menyangkut kesenian (seni sastra, seni rupa, seni pahat, seni tari, dan seni pakaian),
bentuk rumah dan kelengkapannya, atau cara berpakaiannya mengandung makna simbolnya sendirisendiri (Padmosoekotjo, 1960; Hardjowirogo, 1984; Herusatoto, 1984).
Pagelaran wayang kulit sebagai salah satu aspek budaya Jawa yang cukup tua dan
memasyarakat, juga sarat dengan berbagai nilai simbolik yang cukup unik. Keunikan itu terletak pada
aspek misi dan visinya, bentuk fisik, perlengkapan (ubarampe), penataan, penyelenggaraan, dan aspek
dramaturginya. Sebagaimana diketahui bahwa kesenian wayang kulit bukan sekedar tontonan belaka,
namun di dalamnya juga mengandung unsur tuntunan. Melalui karakter tokoh-tokoh yang dimainkan
sang dalang, penonton dapat mengambil pelajaran tentang hidup dan kehidupan. Demikian pula

593

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN MUTAKHIR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN KEBHINEKATUNGGALIKAAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

dalam hal fisik wayang yang merupakan kombinasi estetik antara seni pahat, seni lukis, dan seni
perwatakan (typology). Dalam penyelenggaraan pagelaran wayang dilengkapi dengan berbagai
persyaratan (ubarampe) tertentu, misalnya: sesaji, tuwuhan (tanaman), pohon pisang, kelir (bentangan
kain putih), blencong (lampu minyak), gamelan (Musik), kothak (tempat wayang), kecrek (untaian
logam pipih), cempolo (kayu pemukul kothak), blangkon (kopyah adat Jawa), dan sindhen (penyanyi
Jawa). Wayang ditata dalam posisi simbolik tertentu, yaitu kelompok kanan diisi wayang yang
umumnya melambangkan karakter baik, dan sebaliknya sebelah kiri sebagai lambang karakter buruk.
Demikian pula berkaitan dengan aspek penyelenggaraan dan dramaturginya, selalu berkiblat pada
lakon babon (baku) Ramayana dan Mahabarata, sekalipun lakon carangan sering disisipkannya
(Mulyono, 1983; Sunardi D.M, 1986; Saptodewo, 2015).
Dalam kapasitasnya sebagai bagian dari budaya adiluhung (bernilai budaya), profil kesenian
wayang kulit dalam kebudayaan Jawa bukanlah hanya sekedar sebagai kesenian belaka, melainkan di
dalamnya terkandung unsur sistem simbol yang menggambarkan sikap hidup (filsafat) orang Jawa
pada umumnya dan tidak jarang merefleksikan nilai-nilai kesemestaan yang bersifat global. Sekalipun
demikian, pembahasan tentang pagelaran wayang kulit ini dibatasi pada aspek nilai simbol fisik yang
bersifat khusus (Jawa) dan bersifat umum (global). Hal yang terkait dengan aspek dramaturgi wayang
sebagai kesenian panggung sementara diabaikan.

B. KAJIAN TEORI
Semiotik atau semiologi merupakan disiplin ilmu yang secara sistematik mempelajari tentang
tanda-tanda atau sistem lambang dan proses pelambangan. Semiotik berasal dari kata Yunani, semeon
= tanda. Dengan demikian ilmu bahasa juga termasuk ke dalam ilmu semiotik (Luxemburg dalam
Hartoko, 1984: 44-45). Bahkan lebih dari itu, semiotika pada hakekatnya ilmu yang mempelajari
tentang tanda, penggunaan tanda, dan semua yang berhubungan dengannya. Perangkat pengertian
semiotika dapat diterapkan pada semua bidang kehidupan, asal prasyaratnya dipenuhi, yakni ada
tanda dan ada makna yang dapat diberikan (interpretasi) kepadanya. Seorang semiotikus dapat mulai
bekerja dimanapun semiosis berlangsung, di mana tanda berfungsi, di mana tanda dipergunakan, baik
di dalam maupun di luar komunikasi (Zoest dalam Soekowati, 1993: 54).
Bahasa sebagai sistem tanda umumnya berkembang secara alamiah (primer), namun ada pula
bahasa yang sengaja diciptakan manusia (sekunder), seperti tanda-tanda lalu lintas atau seperti unsur
dan kaidah (rumus) dalam ilmu logika; gerak-gerik, ungkapan, kata kiasan yang pemaknaannya
berdasarkan kaidah tertentu. Kaidah-kaidah itu merupakan sebuah kode, yaitu alasan atau dasar
mengapa kita mengartikan sebuah gejala begini atau begitu, sehingga gejala itu menjadi sebuah tanda
yang dimengerti dan dipakai suatu komunitas bahasa. Dalam karya sastra dan seni lukis, pemaknaan
sebagai sebuah tanda bahasa terkadang mudah dicerna dan difahami setiap orang sebab bersifat
naturalistik (alami), namun tidak jarang pemaknaannya demikian rumit karena antara bentuk dan
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makna terlalu berjarak secara umum, dan ini biasa terdapat dalam seniman-seniman surealistik
(abstrak). Hal itu sebagaimana tersaji pada puisi “Harimau! Harimau!” Mohtar Lubis dan Lukisan
Basuki Abdulah (naturalistik), dan puisi “Koong”-nya Iwan Simatupang atau umumnya lukisan
Affandi (surealistik) yang tampak indah tapi tidak mudah untuk menangkap maknya (Hartoko, 1984:
45). Jakobson (1960) mengatakan bahwa suatu sistem tanda (apapun) baru mendapatkan maknanya
secara penuh melalui persepsi pembaca atau apresiatornya (Teeuw, 1982: 62; Hidajat, 2015).
Sistem tanda dalam semiotik dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: (1) tanda berupa
bahasa, dan (2) tanda berujud sebagai benda. Sekalipun semiotika lebih memberikan maknanya yang
universal, namun dalam penerapannya lebih banyak mengabdikan diri pada pemaknaan bahasa
sebagai sistem tanda, sebagaimana berlaku pada ilmu sastra. Sedangkan sistem tanda yang berupa
benda umum dimanfaatkan dalam ilmu budaya, khususnya ilmu antropologi. Antropologi sendiri
merupakan ilmu yang mempelajari tentang aneka kebudayaan manusia bersama segenap perjalanan
sejarahnya (Koentjaraningrat, 1986: 1-3).
Dalam kajian antropologi, budaya sebagai objeknya akan selalu terkait dengan ciri khas suatu
etnis atau bangsa tertentu. Salah satu kekhasan dalam sistem budaya adalah adanya simbolisasi baik
dalam bentuk perilaku maupun pemakaian simbol (lambang) tertentu yang mereferensikan suatu
makna. Simbol sendiri berasal dari kata Yunani symbolos yang berarti tanda atau ciri yang
memberitahukan sesuatu kepada seseorang, seperti lukisan, perkataan, lencana yang mengandung
suatu makna tertentu. Hal itu seperti nampak pada simbolisasi warna putih (lambang kesucian), warna
hitam (tanda duka cita), padi kapas (lambang kemakmuran), bunga mawar (tanda cinta kasih), untaian
bunga (tanda hormat), cincin (tanda ikatan), dan lain sebagainya (Herusatoto, 1984:10-11). Hal itu
tidaklah mudah dalam rangka interpretasinya, kecuali seseorang bersedia kawin dengan budaya itu
sendiri. Hal itu sebagai mana dijelaskan Schefold's dalam sebuah artikelnya bahwa betapa rumit untuk
menjebatani pemaknaan suatu sistem simbol dalam budaya Mentawai (Sakuddei) dan budaya Maroko
(Khmir). Ia harus menggunakan sistem nilai yang berkembang dan berlaku dalam kedua sistem
kebudayaan itu sebagai variabel pemecahannya (De Jong dan Erik Schwimmer, 1982).
Dari berbagai pandangan tersebut jelaslah bahwa pada prinsipnya sistem simbol itu berlaku
pada semua budaya dan bersifat universal (Koentjaraningrat, 1986: 1-3). Simbol itu sendiri hanya
dapat difahami melalui pendekatan budaya dan naturalisasi sistematik terhadap budaya bersangkutan,
tanpa itu sesuatu hal yang mustahil sistem simbol itu dapat difahami secara benar (De Jong dan Erik
Schwimmer, 1982; Herusatoto, 1984). Sebagai pendekatan antropologi, pemahaman terhadap sistem
simbol budaya tertentu dapat dimulai dengan dengan prinsip kerja ada tanda dan ada makna yang
dapat diberikan (interpretasi) kepadanya (Zoest dalam Soekowati, 1993: 54).

C. PEMBAHASAN
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Wayang dan Nilai Simbolnya
Wayang merupakan bentuk kesenian Jawa tradisional yang sarat dengan nilai didaktik,
pemahamannya membutuhkan proses interaksi budaya yang cukup mendalam. Hal itu berkaitan
dengan keberadaan pagelaran wayang bermisi tontonan dan tuntunan yang simbolistis. Dalam rangka
apresiasi terhadap keberadaan kesenian wayang kulit ini, pada bagian ini akan dibahas topik: (1)
sejarah wayang kulit, (2) jenis-jenis wayang kulit, dan (3) aspek nilai simbolik yang terdapat pada
kesenian wayang kulit.

1. Sejarah Wayang
Wayang sebagai satu bentuk kesenian rakyat (Jawa) umurnya sudah sangat tua. Menurut
penyelidikan Ir. Sri Mulyono dalam bukunya "Wayang, asal-usul, filsafat dan masa depannya", bahwa
wayang sudah mulai dipertunjukan kurang lebih 1500 tahun sebelum masehi. Pada awalnya,
sebagaimana asal katanya “wayang” yang berarti wewayangan (bayangan), maka pertunjukkan
wayang dilakukan dengan gerakan-gerakan tangan atau benda tertentu dibalik penerangan lampu
minyak (senthir) yang diarahkan pada media rata (dinding) dan penonton melihat bayangan yang
muncul (Mulyono, 1978:1-4). Kemudian pada saat Prabu Jayabaya memerintah dan bertahta di
Mamenang Kediri tahun 930 masehi, ia bermaksud menggambar dan mengabadikan para leluhurnya.
Bentuk wayang telah mengalami kemajuan. Prototipe arwah para leluhur yang diyakini menjadi dewa
itu digambarnya seperti dewa pada daun rontal dan dipahat seperti patung, kemudian diberi nama
“wayang purwa” (Mertosedono, 1990: 6-7).
Menurut penelitian Dr. Hazeu, yang didapatkan dari berbagai prasasti dan naskah kuno, pada
jaman raja Erlangga, permulaan abad ke 11, di kerajaan Kediri yang waktu itu mengalami jaman
kejayaannya, wayang telah dipertunjukkan dalam bentuk pagelaran kesenian yang lebih maju. Dari
berbagai data yang diperoleh, kesenian wayang pada saat itu telah digemari oleh masyarakat dan
menjadi kesenian rakyat yang menonjol. Hasil penelitian tersebut (1897) pada akhirnya diangkat
menjadi karya disertasi untuk meraih gelar Doktor di Universitas Leiden, negeri Belanda (Hazeu dalam
Mulyono, 1978:1-4).
Beberapa bukti lain bahwa kesenian “wayang” telah menjadi bagian budaya orang Jawa sejak
lama terekam dalam Kitab Arjunawiwaha. Pada tersebut dilukiskan bahwa pertunjukkan kesenian
wayang telah digemari pada jaman pemerintahan Erlangga. Beberapa prasasti juga menyebut-nyebut
istilah wayang atau aringgit yang berarti dalang. Pada kitab lain, yakni Kitab Tantu Panggelaran
diceritrakan bahwa pada saat itu para dewa turun ke bumi (Syiwa, Brahma, dan Wisnu) untyuk
memainkan wayang. Para dewa menggunakan layar (kelir) dan boneka-boneka wayang yang
digambar dan ditatah. Pada pertengahan abad 12, Kern menceritrakan bahwa pada “Kitab Wreta
Sancaya” disinggung pula tentang adanya kesenian wayang. Padfa saat itu pertunjukkan wayang
sudah disertai tetabuhan (gamelan) yang dinamakan thudung (seruling), saron, dan kemanak. Pada
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tahun 1157, Empu Sedah dan Panuluh juga menuliskan cerita wayang dalam kitab Bharatayudha.
Berdasarkan versi yang berbeda, menurut Hageman bahwa orang yang pertama kali membuat wayang
kulit dan memainkannya adalah Raden Panji Inukertapati (Jenggala), pada abad ke 13. Saat itu tanah
Jawa sedang mengalami jaman kemakmuran hingga ke manca Negara (Mertosedono, 1990: 6-9;
Mulyono, 1983:16-17).
Pada tahun 1244, Lembu Amiluhur dari Pajajaran (putra Panji) mulai membuat wayang dari
kertas dengan iringan gamelan slendro. Dan pada tahapan berikutnya (1283), prabu Brawijaya
memberikan warna pada wayang dari kertas itu dan diberikan nama Wayang Beber. Pada jaman
penyebaran agama Islam di Jawa, para Wali memanfaatkan wayang yang demikian memasyarakat
sebagai media dakwah. Saat itu, Sunan Giri (1400-an), mengembangkan wayang dengan
menambahkan tokoh raksasa bermata dua sebagai simbol kejahatan. Kemudian Raden Patah
menambahkan gunungan, dan Sunan Bonang melengkapi gamelan pengiringnya. Pada saat itu
wayang kulit semakin berkembang pamornya, sebaliknya wayang beber mengalami kemunduran.
Pada tahun 1477, jaman Sultan Trenggono berkuasa (Demak), wayang mulai ditatah mata, telinga,
dan mulutnya. Kemudian pada tahun 1505, wayang kulit mulai ditatah “gayaman” lengkap dengan
perabot, pakaian, dan senjatanya pada saat Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir) bertahta di Pajang.
Sedangkan Sunan Kalijaga mengembangkan pagelaran wayang dengan perlengkapan kelir, pohon
pisang, dan blencong. Suan Giri menambahkan prajurit kera (monyet), dan Sunan Bonang selain
perangkat gamelan, juga

menambahkan kuda, gajah, dan prajurit (Mertosedono, 1990;

Padmosoekotjo, 1960). Bahkan dalam pagelaran Wayang Walisanga, perangkat pagelaran wayang
dikembangkan secara luas, menyangkut: lakon, catur, sabet, sulukan, gending, gerongan, senggakan,
boneka wayang, panggungan, instrumen gamelan, tatabusana, tata letak wayang (simpingan), posisi
sinden, serta penataan gamelan pengiring (Junaidi, 2012: 86-98).
Pagelaran wayang kulit pun berkembang terus sesuai dengan tuntutan jaman hingga saat ini.
Pada abad globalisasi ini wayang berusaha tetap eksis dengan berbagai gaya dan romantikanya. Selain
penambahan tokoh modifikasi yang kontroversial, misalnya raksasa yang tingginya hampir 2 meter,
tokoh dunia siluman, gamelan modern “ben” (Ki Enthus); tokoh Limbuk, Inul, Sakerah (Ki Sunaryo),
juga dilengkapi dengan kehadiran tokoh bintang panggung (tamu) seperti penyanyi dan pelawak
sebagai daya tarik pemirsa. Sekalipun terdapat pro dan kontra pada kalangan praktisi seni
(pedalangan), namun diakui kiat semacam itu menjadikan Wayang Kulit tetap dikenal dan ditonton
generasi muda, dan pada gilirannya pewarisan budaya tidak mengalami stagnasi yang
memprihatinkan kehidupan wayang ke depan (Akbar, 2014: 100-105; Saptono, 2014: 2).
Pagelaran wayang kulit sebenarnya bersumber pada 2 lakon utama (pakem), yaitu Ramayana
dan Mahabarata. Dua sumber cerita itu sangat melegenda dan terdapat pengaruh dari cerita epos dari
India. Sekalipun demikian terdapat modifikasi kultur dan budaya sesampainya di Indonesia, sehingga
terdapat pengembangan (perubahan) yang signifikan menyangkut penokohan, karakter pelaku,
tatapanggung, dramaturgi, dan fisualisasi para tokoh yang hampir tidak dikenal di India. Duniapun

597

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN MUTAKHIR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN KEBHINEKATUNGGALIKAAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

mengakui bahwa wayang kulit merupakan kreasi kreatif bangsa Indonesia (Jawa) yang bernilai luhur.
Di dunia internasional wayang kini telah tercatat sebagai karya seni budaya adiluhung, yaitu oleh
UNESCO, sebuah lembaga di bawah PBB yang menangani masalah pendidikan, ilmu pengetahuan,
dan kebudayaan (Nurgiyantoro, 2011: 20; Kushendrawati, 2014: 106-108).
Epos Ramayana sebagai buah karangan Walmiki, bercerita tentang kisah kepahlawanan
Ramawijaya (simbol kebaikan) memerangi Dasamuka (simbol kejahatan) yang telah merebut dan
menculik Dewi Sinta (istri Rama). Dengan bantuan prajurit kera pimpinan Hanoman dan Gunawan
Wibisana (adik Dasamuka yang membelot), maka Rahwana Raja (Dasamuka) dari Negara Alengka
Diraja dapat dikalahkannya. Berbeda halnya dengan Epos Mahabarata (karangan Wyasa Kresna
Dwipayana), didalamnya menceritrakan peperangan besar antara dua kelompok saudara sedarah di
negara Astina Pura yang betolak belakang watak dan perangainya. Pandawa (simbol kebaikan)
memerangi Kaurawa (simbol kejahatan) karena menuntut hak atas kerajaan Astina Pura sebagai
warisan Prabu Pandu Dewanata (ayahnya). Dengan dibantu sepupunya, Prabu Kresna (Dwarawati),
maka Pandawa yang 5 orang dapat mengalahkan Kaurawa yang jumlahnya 100 orang.

2.

Jenis Wayang
Kesenian wayang kulit sebenarnya banyak ragamnya. Di Asia tenggara, khususnya

semenanjung Malaysia saja terdapat 4 jenis wayang kulit, yaitu: Wayang Kelantan, disampaikan
dengan media bahasa Melayu dengan mengangkat cerita seputar kehidupan petani. Wayang Melayu,
disampaikan dengan bahasa Melayu-Jawa. Wayang Purwo, disampaikan dengan bahasa Jawa dan
diselingi penggunaan bahasa Melayu setempat. Dan jenis Wayang Gedeg, disampaikan dengan bahasa
Thailan yang bercampur bahasa Melayu setempat (Amat, 2003:2; Ghani, 2010: 136).
Wayang dalam budaya Jawa sendiri banyak jenis dan ragamnya. Paling tidak terdapat 14 jenis
wayang yang masing-masing memiliki misi dan periodesasinya sendiri-sendiri. Keempatbelas jenis
kesenian wayang tersebut, yaitu: (1) wayang purwa, (2) wayang madya, (3) wayang gedhog, (4)
wayang beber, (5) wayang krucil atau klithik, (6) wayang cina, (7) wayang suluk, (8) wayang wahyu,
(9) wayang golek, (10) wayang topeng, (11) wayang wong, dan (12) Wayang Suket (Mertosedono,
1990; Mulyono, 1984; Dwiandiyanta, 2012). Pada dekade terakhir ini (pasca reformasi) muncul genre
wayang baru yang diciptakan para dalang muda dengan tema protes sosial, yaitu (12) Wayang Santri
dan (13) Wayang Kampung Sebelah (Wardani, 2013: 317) .
Wayang Purwa disebut juga wayang kulit. Jenis wayang ini terbuat dari kulit, diukir dan
dirias sesuai dengan karakter masing-masing tokohnya. Ceritra wayang purwa bersumber dari epos
Mahabarata dan Ramayana dengan menggunakan media kelir dan blencong serta perangkat pelengkap
lainnya dalam pertunjukkannya. Dalam sejarah wayang, jenis ini termasuk paling tua.
Wayang Madya, jenisnya sama dengan wayang purwa hanya ceritranya dimulai dari Prabu
Gendrayana di Astina sampai Lembu Subrata di Mayapura, yakni ceritra setelah Prabu Parikesit. Jenis
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kesenian wayang ini merupakan kreasi kreatif dari para empu Jawa (dalang dan budayawan) untuk
menghubungkan dan mengembangkan cerita Mahabharata yang seolah terputus setelah kisah heroik
Pandawa dan Kaurawa dalam perang Bharatayuda.
Wayang Gedhog dinamakan juga wayang wasana. Kesenian wayang ini menceritrakan lakon
sesudah Lembusubrata sampai pada ceritra Kudalaleyan dari Pajajaran. Lakon yang paling mashur
pada jenis wayang gedhog adalah lakon Panji Putra (cerita Panji) dari Jenggala. Cerita yang
settingnya pada jaman kejayaan Kerajaan Kediri ini, cerita yang melegenda dan selalu dimodifikasi
dalam kesenian modern saat ini adalah kisah Ande-Ande Lumut dan Bawang Putih. Dalam dua kisah
itu intinya menggambarkan romantika perjalanan cinta sejati Raden Panji (Prabu Inukertapati) dengan
Dewi Sekar Taji.
Wayang Beber, yaitu jenis wayang yang tokohnya dilukis di dalam kertas, dan
memainkannya dengan dibeber (dibuka). Ceritanya mengisahkan tentang Jaka Kembang Kuning.
Wayang Krucil, yaitu seperti wayang kulit tetapi terbuat dari kayu. Ceritanya tentang lakon-lakon
jaman Pajajaran sampai Majapahit, yaitu pemerintahan Prabu Brawijaya, raja Majapahit terakhir.
Cerita yang paling terkenal adalah kisah Damar Wulan-Menak Jinggo.
Wayang Cina disebut juga wayang Potehi, yaitu wayang golek yang menceritakan lakon
kehidupan bangsa Cina. Wayang Suluk atau wayang Suluh, yaitu jenis wayang kreasi baru (bentuk
orang) yang timbul setelah Indonesia merdeka. Ceritanya seputar perjuangan kemerdekaan, bertujuan
untuk membangkitkan nasionalisme. Wayang Wahyu, juga seperti wayang suluh (bentuk orang), tapi
digunakan untuk penyebaran agama nasrani. Wayang Golek, yaitu jenis wayang terbuat dari kayu
dibuat seperti manusia, dan memuat lakon Wong Agung Menak (Jayengrana).
Wayang Topeng, yaitu jenis wayang yang diperagakan oleh tokoh bertopeng. Ceritanya juga
seputar lakon Menak dan cerita panji. Sedangkan Wayang Wong, yaitu lakon wayang purwa yang
dimainkan oleh orang (manusia). Masing-masing orang memperagakan tokoh pewayangan, seperti
Bima, Arjuna, Raksasa, dan lain sebagainya. Sedangkan kisah ceritanya berkisah seputar kehidupan
tentang keluarga besar wangsa Bharata, utamanya Pandawa dan Kaurawa. Sedangkan Wayang Suket,
merupakan kreasi baru dalang Ki Slamet Gundono yang bisa disejajarkan dengan Wayang Jemblung
dari Banyumas> Jenis wayang ini dimainkan oleh 4 orang, temanya diangkat dari kisah cerita babad,
namun tidak jarang juga bersumber dari kisah Mahabharata. Properti wayang bebas, kadangkala
diambil dari sesaji (pisang, ketela, buah, dsb.) dan iringan musik dengan mulut (Saptono, 2014: 2).
Wayang Santri, merupakan jenis wayang kreasi baru yang diciptakan oleh dalang Ki Enthus
Susmono. Cerita wayang yang berkisah tentang penyebaran dan dakwah agama Islam itu dikemas
dengan jenaka menggunakan fisualisasi bentuk wayang golek. Hal yang menarik pada genre wayang
golek ala kreasi Ki Enthus Susmono ini selain tokohnya variatif dan memasyarakat juga tampilannya
lucu karena dibuat hidup sebagaimana perilaku manusia pada umumnya. Mulutnya dibuat bisa
bergerak sebagaimana manusia, demikian pula sistem kombinasi lainnya, seperti mulut berasap saat
tema merokok. Sedangkan Wayang Kampung Sebelah merupakan kreasi dalang muda lainnya
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(Jlitheng Suparman) yang ditujukan sebagai kritik sosial pada kondisi masyarakat dan sistem
pemerintahan saat ini yang penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu vokus ceritanya sangat
lentur dan kontekstual tergantung topik yang menonjol berkembang di masyarakat. Tokoh wayang
bervariasi, misalnya dialog antar suami istri, problematika anak muda, kritik terhadap pemimpin
agama dan negara, dan tema lain yang dipandang aktual. Bentuknya dibuat menyerupai wayang kulit,
tetapi dengan prototipe tokoh manusia, misalnya figur hansip, lurah, tokoh agama, anak kecil, dan
bentuk wayang figuratif lainnya untuk menggambarkan suasana (Wardani, 2013: 317; Cohen, 2014:
9-11).

3.

Aspek Simbol pada Wayang (Purwa)
Dunia pewayangan dalam budaya Jawa, termasuk wayang topeng, menggambarkan dunia

kehidupan manusia masa lalu (epos) yang dapat ditransformasikan ke dalam nilai-nilai kehidupan
masa sekarang (Hidajat, 2015: 9-11). Oleh karena itu segala gambaran dalam pertunjukkan wayang
(kulit) merupakan “potret” kehidupan manusia yang penuh dengan gejolak dan romantika, termasuk
nilai dikotomis antara sifat baik dan buruk yang melekat pada kehidupan manusia. Paling tidak ada 6
tata nilai yang dapat diambil dari pertunjukan wayang, yaitu: (1) Menghaluskan perasaan, (2)
penanaman rasa tanggung jawab, (3) penguatan nilai dan norma budaya, (4) pemahaman hak dan
kewajiban, (5) ajaran tentang kebaikan, dan (6) tuntunan sistem moral (Bertens dalam Wibawa, 2013:
175).
Dalam analisis ini pembahasan divokuskan pada profil wayang sebagai aspek material yang
memiliki nilai simbolik, bukan aspek pertunjukkannya (dramaturgi) yang bernilai tontonan. Hal itu
sesuai dengan pendekatan teori simbolik yang lebih mengetengahkan aspek benda yang bernilai
perlambang (simbolis). Pembahasannya didasarkan rujukan beberapa referensi pedalangan,
wawancara dengan praktisi dalang (15-16 Oktober 2005), dan pemahaman intuitif sebagai seorang
suku Jawa, dan pemerhati budaya Jawa. Uraiannya secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1 Ubarampe Pagelaran Wayang
Ubarampe dimaksudkan sebagai perlengkapan pendukung (sekunder) dalam pertunjukkan
wayang, yaitu sesaji dan tuwuhan. Sesaji (sajen) dimaksudkan sebagai bentuk persembahan kepada
arwah leluhur berupa pisang raja, kembang menyan, tumpeng dan kelengkapannya, dupa yang
disusun di tempayan dan diletakan di depan dalang (bawah pohon pisang). Tentang ubarampe
tersebut dijelaskannya:
Kangge pados ketenangan batin lan bantuan saking sing mbaureksa desa (luwur),
wayangan kedah yasa sajen lan tuwuhan. Sajen kangge para luwur sageda bebantu, boten
munasika, reridhu dalang kalihan sing gadhah damel sageda keslametan, lancar, lan kathah
sing buwuh.
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’Sesaji dimaksudkan untuk ketenangan batin dan minta bantuan para leluhur agar tidak
mengganggu, dan bahkan membantu kelancaran pertunjukkan, menjaga keselamatan dalangf
dan yang punya hajat, serta menjadikan tamunya senang dan banyak’.

Hal itu dimaksudkan agar para leluhur tidak mengganggu pagelaran wayang, sehingga
pertunjukkan berjalan lancar. Sedangkan tuwuhan (tanam-tanaman), yang dipasang di kanan dan kiri
kelir terdiri atas pisang raja, cengkir (kelapa muda), dan pohon tebu. Makna simbolik tertuju pada
penanggap wayang agar kuat dan tabah (seperti raja) atau pikiran dan perasaannya tetap tenang dan
terang yang disimbolkan buah pisang satau gedhang (saged padhang), teguh pikirannya, disimbolkan
kelapa muda atau cengkir (kenceng pikire), dan mantap hatinya, disimbolkan pohon tebu (antebing
kalbu). Dengan sisterm simbolistis yang secara budaya relatif difahami mayoritas masyarakat Jawa,
maka diharapkan mempunyai daya sugesti positif pada pemangku hajat. Sebagai implikasinya, maka
suasana perhelatan budaya tersebut dapat berlangsung lancar, meriah, sukses, dan selamat bagi
segenap yang terlibat.

3.2 Wayang sebagai Simbol Masyarakat Manusia
Dunia pewayangan adalah gambaran dunia kehidupan manusia. Di sana ditampilkan tokohtokoh dengan berbagai karakter sebagaimana sifat dan keadaan objektif pada manusia, misalnya: baikburuk (Pandawa dan Korawa), jujur-culas (Puntadewa-Duryudana), sabar-sombong (Arjuna-Cakil),
pintar-bodoh (Kresna-Dorna), kaya-miskin (bendara-abdi), pimpinan-bawahan (patih-prajurit), cantik/
tampan-jelek (Bambangan/putri-cantrik/limbuk), dan lain sebagainya. Hal itu merupakan kondisi
nyata “potret” kehidupan masyarakat pada umumnya.
Cocok kaleh asal-usule, tembung wayang niku saking wayangan, wewayangan, bayangan.
Artine wewayangane manungsa komplet saklelakone. … Wayang niku kayadene masyarakat
menungsa kang nglakoni takdir saking sing kuasa. Begja cilaka boten saged diarep-arep lan
ditolak, manungsa saderma nglampahi mawon.

’Kata wayang berasal dari “bayangan”, yaitu bayangan kehidupan manusia lengkap dengan
takdirnya. Keberuntungan dan kenistaan tidak dapat ditolak dan manusia sekedar menjalani
saja’.

3.3 Dalang sebagai Tuhan
Dalam pagelaran wayang kulit dalang adalah penguasa, sutradara, dan penentu arah cerita.
Sebagai penguasa, dalang dapat menentukan nasib, dan hidup matinya tokoh wayang. Dalam satu
wawancara dengan praktisi dalang Jawa Timuran, tentang posisi dalang tersebut dikatakannya:
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Dalang niku kados Gusti Allah, saged dadosake abang ijone lakon. Memang onten lakon
baku, ning sing damel nggih dhalang-dhalang niku. Mulane kadhang dipenceng-pencengke
(lakon carangan), niku nggih dhasare kreasi dhalang piyambak. Mati uripe paraga wayang,
nasibe, jodhone lan lelakone kantun kersane dhalang, dhasare lakon napa sing ajeng digebyak
niku.

’Dalang itu diibaratkan seperti tuhan yang dapat menentukan takdir tokoh wayang. Sekalipun
terdapat cerita baku dan carangan, namun yang menciptakan juga dalang sendiri’.

Sebagai sutradara, dalang menentukan jalan cerita dan karakter tokoh wayang. Terdapat tokoh
dengan karakter suara kasar (Baladewa, cakil, raksasa) dan suara lembut (Arjuna, Puntadewa,
Subadra), suara “mbranyak” (banyak bicara) seperti Kresna, Samba, Durmagati, Sikandi. Demikian
pula ada yang berkarakter suara berat berwibawa, seperti: Bima, Gatotkaca, Satyaki, Duryudana,
Abyasa, dan lain sebagainya. Demikian pula masalah nasib para tokoh dalam suatu lakon tertentu.
Sebagai penentu arah cerita, dalang memiliki kebebasan membuat modifikasi cerita yang disesuaikan
dengan pesanan penanggap dan situasi penonton. Sekalipun ada terdapat “pakem” sebagai dasar
cerita, tetapi hal itu sebagaimana kontrak hidup antara manusia dengan tuhan (dalang), sehingga sang
penentu (pelakon) yaitu sang dalang ibarat setara dengan Tuhan.

3.4 Kelir sebagai Gambaran Dunia
Dunia “pakeliran” adalah gambaran alam fana (jagat raya), dengan batas gedebog atau pohon
pisang yang dipasang horisontal sebagai buminya. Di atasnya langit atau angkasa, dan di bawahnya
perut bumi. Di atas “gedebog” semua wayang berdiri dan dimainkan dalang sebagai gambaran
kehidupan di bumi.
Kelir niku mung wujud geber digelar, ning jene niku gambarane alam donya. Wayang kang
nggambaraken masyarakat manungsa niku kabeh dimainaken teng keliran kaleh Ki Dhalang,
ngomong lan diomongaken genti-genten ngangge basa kasaran, alusan, kadhang guyonan cocok
kaliyan peristiwa tiyang padintenan lan pepangkatane utawi situasine piyambak-piyambak. Nek
srawungan apik bage-binage grapyak basane apik, ning nek nesu nggeh kasar boten ketulungan,
la wong emosi nggih sing bener kudu ngoten, nek boten ngaten nggih malah sepa.

’Kelir dalam pertunjukkan wayang menggambarkan dunia. Manusia sebagai penghuni dunia
didramatisasi dalang dalam bentuk bermasyarakat, berdialog antar tokoh; ada yang halus juga
ada yang kasar tergantung perwatakannya masing-masing’.
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Selain itu terdapat pula gunungan, tumbuhan, dan hewan-hewan sebagai pelengkapnya.
Gambaran Gatotkaca terbang dimainkan dalang melayang di angkasa (di atas “gedebog”), dan
sebaliknya Raden Antareja masuk di bawahnya sebagai gambaran “ambles bumi” (masuk bumi).
Dalam ketentaraan tokoh Raden Gatotkaca yang bisa terbang dimetaporakan sebagai angkatan udara
(ingat pesawat produksi IPTN dinamai TETUKA, sebagai nama lain dari Gatotkaca), dan Raden
Antareja yang bisa menghilang di bumi sebagai angkatan darat. Sedangkan Raden Antasena yang
memiliki keahlian masuk air berlama-lama diidentikan dengan angkatan laut. Ketiganya adalah putra
Bima (Werkudara) dari ibu yang berbeda dan dalam keluarga Pandawa (kerajaan Astina Pura) ia
(Bima) sebagai simbol kekuatan sebagaimana peran tentara dalam suatu negara.

3.5 Blencong sebagai Matahari
Blencong adalah alat penerang pertunjukkan wayang yang terpasang di depan atas dalang.
Blencong pada awalnya terbuat dari lampu minyak (ublik), namun pada jaman modern ini diganti
dengan lampu listrik (bahkan berwarna-warni). Pada sebagian dalang-dalang yang kreatif (dalang
muda), bahkan menambahkan berbagai permainan lampu, suara, dan bahkan “slide” (potongan film)
tertentu untuk menciptakan “efek” psikologis pemirsanya sehingga menarik dan alamiah. Adapun
peran blencong yang primer sebagai alat penerangan dalam pertunjukkan wayang yang dapat
menghasilkan bayangan tokoh di balik kelir. Dalam makna simboliknya blencong sebagai gambaran
matahari yang menerangi jagat raya sehingga kehidupan dapat berjalan, sebaimana dalang dapat
memainkan wayang karena peran blencong.
Blencong niku damar, lampu sing kangge nerangi gebyak wayang. La nek boten onten blencong,
pripun dhalang saged kerja (mendalang). Blencong niku kados srengenge ing alam donya,
madhangi jagad raya saisine kangge sumber terang lan panguripane manungsa.

(Blencong adalah alat penerangan dalam pertunjukkan wayang agar dalang dapat
memainkannya. Dalam kehidupan dunia nyata, peran blencong dapat disamakan dengan
matahari sebagai sumber cahaya).

3.6 Gamelan sebagai Irama Kehidupan
Gamelan adalah “ubarampe” pertunjukkan wayang yang bersifat primer, selain dalang,
wiyaga, dan pesinden. Gamelan yang ditabuh serempak menimbulkan irama yang harmonis.
Demikian pula cepat-lambat, keras-lembutnya suara gamelan menunjukkan irama kehidupan manusia
yang penuh riak dan romantika.
“Gamelan niku padha kaliyan roh uripe manungsa, irama kehipupan, kadhang gembira
kadhang susah, kadhang seru lan kadhang lembut, kadhang semangat lan kadhang kendho.
Iramaning gamelan ndadosaken suasana katingal gesang, romantis, sendu, gumbira.”
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’Gamelan itu dapat disamakan roh dan irama kehidupan manusia. Kadang gembira kadang
susah, kadang lembut, terkadang kasar dan suara gamelan membuat suasana menjadi tampak
hidup’.

Gamelan terdiri atas pelog dan slendro yang digunakan untuk mengiringi selama
pertunjukkan wayang berlangsung. Sang penabuh (wiyaga) akan mengikuti aba-aba dari dalang sesuai
dengan situasi yang diinginkan.

3.7 Kecrek dan Cempolo sebagai Detak Jantung
Dalam pertunjukkan wayang, kecrek dan cempolo memegang peran penting dalam
menentukan dinamika pertunjukkan wayang. Kecrek sendiri terbuat dari rangkaian lempengan bilah
perunggu (besi) yang berjumlah 4 atau 5 buah dan disusun bersap menjuntai dan digantungkan pada
sisi kotak serta dimainkan dengan ujung kaki kanan (posisi bersila). Sedangkan cempolo merupakan
benda bulat berukir, terbuat dari kayu yang ujungnya-ujungnya berbeda, satu besar dan satu kecil.
Fungsinya untuk memberikan suasana dan aba-aba tentang dimulainya, cepat-lambat, dan berhentinya
iringan gamelan kepada para niyaga. Kedua alat ini secara terpadu sebagai pemandu laras gamelan,
menentukan mat-matan antawecana dialog, dan tingkat emosi situasi para tokohnya. Kedua alat ini
mengandung makna simbolik sebagaimana peran jantung manusia yang irama detaknya bergantung
situasi dan kondisi kejiwaannya.
Teng alaming menungsa, kecrek lan cempolo kang nemtokaken suasane pertunjukkan saged
kapadhakaken kaliyan “dhenyut” jantung manungsa. Kadhang tenang lan kadhang munggah
tensinipun (sigrak bergelora).

’Dalam kehidupan manusia kecrek dan cempolo dapat diidentikan dengan denyut jantung.
Kadangkala stabil dan tidak jarang naik tensinya’.

3.8 Kothak sebagai Alam Barza
Kothak

adalah tempat menyimpan wayang sebelum dan sesudah pertunjukkan itu

berlangsung. Wayang sebagai prototipe gambaran manusia dengan segala karakternya, baik-buruk,
lawan-kawan yang saat dipanggungkan demikian bermusuhan, seperti Pandawa dan Korawa, Rama
dan Rahwana, dll. demikian masuk dalam kotak (disimpan), keadaannya tenang, lemah tidak berdaya.
Hal itu merupakan gambaran tentang alam kematian (alam baka), bahwa setelah seseorang mati, si
kuat, si jahat, si lemah, si pemimpin, dan si rakyat, dll. dalam kondisi yang sama, lemah tidak berdaya
dan semuanya dimasukan dalam kotak (kubur).
Kothak niku jane wadhah wayang biasa supados aman lan awet. Nanging nek dihubungaken
kaliyan lelakone wayang minangka gambaran alaming menungsa, kothak sami kaliyan alam
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kubur. Sadaya paraga wayang, apik-ala, rakyat-pimpinan, raja-ponggawa, pedhagang-petani,
guru-murid, bala-mungsuh, lan panungganane nek pun kukut jagade (mati) nasibe sami,
dilebetaken kotak.

’Kotak merupakan gambaran alam kubur tempat semua orang kembali ke asalnya. Dalam
kondisi ini semua manusia sama, tidak ada kuat-lemah, kaya-miskin, raja-rakyat. Ia lemah tak
berdaya lagi, sebab tingga; jasad tak bernyawa’.

3.9 Ponakawan sebagai Simbol Rakyat Jelata
Kehadiran Ponakawan dalam pertunjukkan wayang kulit menandakan paruh lakon.
Ponakawan yang terdiri dari Semar, Petruk, Nalagareng, dan Bagong (Pandawa); dan Togog dan
Bilung (satriya sabrangan) selalu muncul setelah “gara-gara” (terjadi prahara) dan biasanya akan
mengikuti satriya (pemimpin) yang akan menjadi juru selamat dunia. Saat pemunculannya, sang
dalang memasukan dialog orang kecil (rakyat) untuk menyikapi tentang keadaan dan fakta di
masyarakat (kritik sosial). Namun disamping itu gurauan dan tetembangan yang dikemas secara lucu
dengan bantuan sinden dan wiyaga, ingin memberikan gambaran tentang sifat rakyat. Ia berfikir
sederhana, asal tercukupi kebutuhan sandang dan pangan rakyat akan senang dan sekaligus sebagai
ukuran kualitas kepemimpinan negara dalam menyejahterakan rakyatnya. Sebagaimana sifat orang
kecil pada umumnya, standar utamanya adalah urusan soal “perut”. Ia tidak mau terlalu pusing
dengan situasi dan keadaan negara, yang penting masih bisa makan dan hidup wajar. Ia tidak mau
berpikir tinggi-tinggi, apalagi kondisi politik karena itu urusan para pemimpin.
Mawi ponakawan dhalang saged langkung bebas ngginakaken basa lan ngener tujuwan
ingkang pantes kaangkat, mila ponakawan wonten ing gebyak pedhalangan (wayang purwa)
makili donyaning rakyat biasa.

’Dengan tokoh ponakawan, dalang dapat lebih bebas mengangkat permasalahan
kemasyarakatan yang sedang berkembang. Misalnya: masalah KB, tolong-menolong, banjir,
pejabat korupsi, dll. sebab tokoh ponakawan memang dimaksudkan mewakili masyarakat
umum’.

D. SIMPULAN
Wayang kulit merupakan bentuk kesenian rakyat Jawa yang bersifat kolosal dan bernilai
adiluhung (luhur). Sebagaimana diketahui bersama bahwa jenis kesenian ini tidak saja sebagai
tontonan yang menarik untuk dinikmati, tetapi juga berfungsi sebagai tuntunan (pendidikan). Dalam
kaitannya dengan fungsi kedua, kesenian wayang memiliki peran penting dalam turut serta
membangun karakter bangsa (nation building), terutama dalam hal pendidikan moral generasi
mudanya. Di dalamnya sarat akan nilai-nilai positif baik yang terekam dalam isi dan alur cerita,
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karakter para tokohnya ataupun berbagai nilai simbolik yang dapat digali sebagai media pendidikan.
Semua itu mencerminkan fillosofi khas orang Jawa (ketimuran) yang tentunya bila diadaptasi secara
metodis, cocok untuk sarana pembinaan dan pendidikan bangsa Indonesia yang sedang mengalami
dekadensi moral.
Dengan demikian tentunya analisis ini teramat dangkal untuk untuk kepentingan tersebut.
Oleh karena itu penting kiranya ada proses identifikasi dan kajian yang lebih mendalam berkaitan
dengan budaya wayang, khususnya pertunjukan wayang kulit. Nilai-nilai budaya yang demikian padat
dan bernilai didaktik cukup tinggi ini perlu digali secara lebih mendalam dalam bentuk penelitian
yang lebih luas dan komprehensif.
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ABSTRAK
Tulisan ini akan membahas kearifan lokal dalam bahasa dan budaya Jawa secara etnolinguistik. Masalahnya
meliputi apa sajakah kearifan lokal dalam bahasa dan budaya Jawa; bagaimanakah cara untuk mengatasi
masalah hidup berdasarkan kearifan lokal dalam bahasa dan budaya Jawa itu. Secara konseptual menggunakan
teori etnolinguistik Foley (1997) bahwa etnolinguistik atau linguistik antropologi (anthropological linguistics)
adalah disiplin ilmu yang bersifat interpretatif yang lebih jauh mengupas bahasa untuk mengemukakan
pemahaman budaya. Adapun kearifan lokal (local wisdom) menurut Ahimsa (2003) adalah “perangkat”
pengetahuan dan praktik-praktik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi, baik yang
berasal dari generasi sebelumnya maupun pengalamannya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat
lainnya untuk mengatasi tantangan hidup. Secara kulaitatif deskripsinya memanfaatkan metode etnografi
Spradley (1997), terutama etnosains (taksonomi, domain, komponensial) dalam rangka menemukan tema-tema
budaya (untuk memposisikan kearifan lokal dalam rangka mengatasi masalah hidup). Kearifan lokal yang
terangkum dalam bahasa Jawa tersebut merupakan rangkuman dan rekaman kebijakan hidup (local wisdom)
masa lalu yang bersifat anonim secara turun-temurun (guide line). Kebijakan hidup yang terangkum dalam
bahasa Jawa tersebut awalnya dari seseorang (raja, bupati, tokoh agama, tokoh masyarakat, dsb) yang
berpengaruh (otoritas, spiritualitas, pendukung banyak) maka ekspresi verbalnya diikuti karena dipandang
penting (untuk penghormatan, bermakna khusus, adanya kekuatan kata, metaforis) oleh masyarakat. Kearifan
lokal (local wisdom) yang terangkum dalam bahasa Jawa dalam perspektif kajian etnolinguistik menurut
sifatnya dapat dibedakan menjadi bersifat verbal (verbal wisdom), tercermin dalam kata-kata, frasa, klausa dan
kalimat yang bersifat metaforis; maupun bersifat non-verbal (non-verbal wisdom) tercermin dalam bahasa
tubuh, berbagai simbol, lambang, gambar, dsbnya. Adapun jenisnya sekaligus sebagai konteksnya berhubungan
dengan kearifan geografis, kearifan kultural, dan kearifan ekonomis. Berdasarkan aplikasinya, kearifan lokal
yang terangkum dalam bahasa Jawa menunjukkan cara yang ditempuh meliputi metode konservasi, metode
rekoveri, metode adaptasi, metode inovasi, dan metode resistensi (resistance).
Kata kunci: Kearifan Lokal, Bahasa-Budaya Jawa, Etnolinguistik.

A. PENDAHULUAN
Kehidupan masyarakat Jawa secara empiris masih menyimpan berbagai kebijakan hidup yang
berhubungan dengan warisan leluhurnya. Kebijakan yang dimiliki itu sekarang dikenal dengan
kearifan lokal (local wisdom). Sesungguhnya kearifan lokal itu sebagai bentuk kecerdasan yang telah
teruji berdasarkan ruang dan waktu seirama kehidupan pemiliknya. Hal itu muncul karena adanya
tuntutan untuk menyikapi berbagai kenyataan di lingkungan geografis di mana tinggal, menurut
kebiasaan apa yang terbaik untuksolusinya, dan bagaimana cara mempertahankan hidup dengan
mencari sumber nafkah keluarga dari apa yang bisa dilakukannya. Dalam perkembangan waktu
sayup-sayup kerifan lokal itu makin kurang diperhitungkan antara lain karena tidak bisa
membahasakan sesuai dengan perkembangan, kurang memperhatikan regenerasi, nilai-nilai eluhur
1

Disampaikan dalam Seminar Nasionla di FIB UNS Surakarta, 25-26 Agustus 2017.
Staf Dosen Fakultas Ilmu Budaya UNS Surakarta; Kaprodi S2 Kajian Budaya Pascasarjana UNS Surakarta; Guru Besar Etnolinguistik Bidang
Kearifan Lokal Fakultas Ilmu Budaya UNS Surakarta.
2
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dikalahkan nilai asing, tuntutan kehidupan praktis yang serba instan, dan kesadaran untuk maju
dengan mengabaikan aktualitas positif leluhunya.
Kajiantentang hubungan bahasa dan budaya Jawa dalam perspektif etnolinguistikyang saya
lakukan selama ± 15 (lima belas) tahun, telah mendorong saya untuk menekuni berbagai persoalan
tersebut. Selanjutnya hasil kajian yang telah dilakukan terwujud dalam berbagai karya ilmiah yang
berupa buku ajar, hasil penelitian (Dosen Muda, Penelitian Dasar, Hibah Fundamental, Penelitian
untuk Disertasi, Hibah Madya, Hibah Pascasarjana, Hibah Disertasi, Hibah MRG, Hibah Penelitian
Unggulan Perguruan Tinggi, Hibah Penelitian Sosial Humaniora dan Pendidikan), makalah seminar
(nasional dan internasional), dan artikel jurnal (nasional maupun internasional). Adapun masalah
hubungan bahasa dan budaya Jawa itu salah satu wujudnya adalah tentang kearifan lokal yang
terangkum dalam bahasa Jawa, terutama dari perspektif kajian etnolinguistik. Untuk itu pada
kesempatan ini hasil kajian tentang kearifan lokal yang terangkum dalam bahasa Jawa terkait kajian
etnolinguistik akan saya sampaikan kepada kesempatan ini.

B. KAJIAN TEORI DAN METODE
Kajian Teori
Sebelum banyak mengupas tentang kearifan lokal yang terangkum dalam bahasa Jawa, maka
perlu saya sampaikan lebih dahulu tentang konsep etnolinguistik dan kearifan lokal. Etnolinguistik
istilah yang lain linguistik antropologi (anthropological linguistics) adalah disiplin ilmu yang bersifat
interpretatif yang lebih jauh mengupas bahasa untuk mengemukakan pemahaman budaya (Foley,
1997: 3). Adapun kearifan lokal (local wisdom)3didefinisikan sebagai “perangkat” pengetahuan dan
praktik-praktik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi dengan cara yang
baik dan benar (Ahimsa, 2007: 17).Sepaham dengan itu, kearifan lokal juga diartikan sebagai
perangkat pengetahuan pada suatu komunitas, baik yang berasal dari generasi sebelumnya maupun
pengalamannya berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat lainnya untuk mengatasi tantangan
hidup (Ayatrohaedi. 1986;Sedyawati, 2007: 18).
Secara alami kearifan lokal dibentuk dari pengalaman empirik kehidupan pemiliknya.
Misalnya nenek-moyang (sesuai tingkat pemahaman) untuk menjaga alam sekitar agar pohon-pohon
tidak ditebang sembarangan mereka menyebutnya ada penunggu (ana mbahe ‘ada nenek moyang’)di
sekitarnya (banyak berakibat salah persepsi kemudian disembah). Hal itu dipandang sebagai salah
satu cara untuk memberitahukan pada komunitas kolektif menurut budaya setempat agar berlaku

3

Pendapat yang lain menyatakan Local wisdom as knowledge based on the experiences of people that is handed down over the generations,
sometimes by those who my be seenas village philosophers. This knowledge is used as a guideline forpeople’s daily activities in relations
with their families, their neighbors, and other people in thevillage and with surroundings’Kearifan lokal adalah pengetahuan berdasarkan
pengalaman masyarakat yang turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya yang dapat juga dianggap sebagai filosofi pedesaan.
Pengetahuan ini digunakan untuk pedoman aktivitas sehari-hari dalam berhubungan dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat lain dengan
lingkungan sekitarnya’(Natasuwan,2000a, 2000b; Na Talang, 2001 dalam Komothip).Menurut Quaritch Wales (dalam Poespowardojo,
1986: 30; Rahyono, 2009: 7-9) kearifan lokal (local genius) intinya ”the sum of the cultural characteristics which the vast majority of a
people have in common as a result of their experiences in early life” artinya ‘inti dari karakteristik budaya yang pada dasarnya dimiliki
orang-orang pada umumnya sebagai akibat dari pengalaman mereka dalam kehidupan awalnya’.
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bijaksana terhadap lingkungan hidup di mana mereka berada (Subroto, 2010: 2). Dalam aspek
sosiokulturalnya kehidupan masyarakat tersebut terkait dengan berbagai peristiwa adat seperti upacara
kelahiran, perkawinan, kematian, kesehatan, dan berbagai aktivitas lainnya (Fernandez, 2008: 167).
Oleh karena itu, kearifan lokal merupakan sistem pengetahuan lokal yang dimiliki oleh
masyarakat berdasarkan pengalaman dan petunjuk leluhurnya secara turun-temurun, bersifat lentur
untuk mengatasi situasi dan kondisi setempat terangkum dalam ekspresi verbal dan nonverbal untuk
memperoleh ketenangan hidup bersama, manusiawi dan bermartabat. Dari perspektif etnolinguistik,
dapat dikatakan masyarakat pemilik bahasa dan budaya itu ibarat layang-layang yang sedang terbang,
maka kearifan lokal sebagai benang pengendali arah, agar tetap bisa terbang indah dan mengangkasa.
Maksudnya masyarakat yang sedang mengalami perubahan dan cenderung mengarah pada sifat
kontraproduktif, maka bisa bertahan karena tetap memegang prinsip-prinsip luhur yang diwariskan
secara turun-temurun.
Menurut Quaritch Wales (dalamPoespowardojo, 1986: 30); dan (Rahyono,2009: 7-9) Pokok
pikiran kearifan lokal itu meliputi (1) ciri-ciri budaya, (2) sekelompok manusia sebagai pemilik
budaya, serta (3) pengalaman hidup yang menghasilkan ciri-ciri budaya tersebut. Selanjutnya,
kearifan lokal (local genius) itu memiliki ketahanan terhadap unsur-unsur yang datang dari luar dan
mampu berkembang untuk masa-masa mendatang (Poespowardojo, 1986: 33). Ketahanan
kepribadian masyarakat dapat ditentukan oleh kekuatan kearifan lokal (local genius) dalam
menghadapi kekuatan dari luar, karena memiliki berbagai faktor strategis, yaitu (1) pembentuk
identitas sejak lahir, (2) bukan keasingan bagi pemiliknya, (3) emosional masyarakat kuat dalam
penghayatan kearifan lokal, (4) pemelajaran kearifan lokal tidak memerlukan pemaksaan, (5) kearifan
lokal mampu menumbuhkan harga diri dan percaya diri, (6) (dalam arti positif) kearifan lokal mampu
meningkatkan martabat bangsa dan negara.
Kearifan lokal yang terangkum dalam bahasa Jawa sering bersifat metaforis. Adapun
metafora atau metafor (metaphor) berarti ‘kiasan’ (Echols dan Shadily, 1996: 379). Metafora dalam
bahasa Jawa secara etnolinguistik berhubungan dengan idiomatik. Idiomatik (idiomatic) yaitu kata
sifat yang berhubungan dengan ungkapan (Echols dan Shadily, 1996: 310; Sukesi, dkk. 1990.)4.
Kearifan lokal yang terangkum dalam bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, baik formal
maupun informal masih banyak dijumpai. Adapun secara semantik kultural menunjukkancara
masyarakat mengidentifikasi dan mengatasi berbagai hal terkaitkehidupannya5. Kearifan lokal yang
4

Misalnya ungkapan (1) ana mbahe ‘ada penunggu’; (2) sadawa-dawane lurung isih dawa gurung bermakna kultural ‘jalan itu panjang
sambung menyambung satu dengan yang lain (meskipun ada yang buntu), namun masih kalah panjang dengan kerongkongan (mulud)
manusia ketika mewartakan (terutama keburukan) orang lain dengan berbagai motivasinya’; (3) tunggunen samuntahe secara kultural
bermakna ‘berbuat buruk (slingkuh, korupsi, mencuri, menggunjing, mengambil hak orang lain, menfitnah, dsb.) pada saatnya akan
memetik karma (balasan buruk), meskipun orang lain yang dicelakai itu tidak mampu dan mau membalas, ikhlas, membiarkan, karena
takut, tidak berdaya, dan berbagai alasan yang lain. Diungkapkan yang lain becik ketitik ala ketara ‘yang baik akan nampak, yang jahat
akan terlihat’; (4) urip mung mampir ngombe bermakna kultural bahwa hidup di dunia ini terlalu singkat waktunya, tdk lama (dikiaskan
mampir ‘singgah’ yang mengisyaratkan masih ada perjalanan yang lebih jauh, yaitu kehidupan akherat yang kekal abadi); dsb-nya.
5
Terkait larangan dan anjuran, baik dan buruk, menghindari ekspresi negatif, tidak menyinggung secara langsung, sifat murah hati,
nasionalisme, pengkhianat, dsb. Selanjutnya dari karakteristik kebahasaan (1) dalam bentuk sederhana memiliki daya sastra yang
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terangkum dalam bahasa Jawa dapat menjadi sarana untuk mengidentifikasi pola pikir yang dituntun
oleh pandangan hidup yang dianut dan pandangan terhadap dunianyayang mengandung kearifan
lokal. Pola pikir yaitu inferensi atau integrasi kategori konsep yang diperoleh melalui tindak
klasifikasi yang hasilnya merupakan bentuk skemata (Casson, 1981: 75).Melalui bahasa pengalaman
penutur bahasa yang beragam dapat diklasifikasikan secara berbeda walaupun seringkali tidak selalu
disadari oleh para penutur. Karena bahasa dapat merefleksikan pola-pikir yang terkait dengan sistem
pengetahuan manusia secara turun-temurun (Casson, 1981: 11-12). Dengan demikian secara empiris
dalam kehidupan masyarakat, bahasa dan budaya sebagai produk yang hakiki dari manusia memiliki
korelasi yang erat. Selain itu, tidak terabaikan pula keterkaitannya dengan perkembangan waktu,
perbedaan tempat, komunitas, sistem kekerabatan, pengaruh kebiasaan etnik, kepercayaan, etika
berbahasa, dan adat istiadat (Sibarani, 2004; Fernandez, 2008).

Metode Penelitian
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan metode etnografi dengan
model analisis etnosains (ethnoscience) (Spradley, 1997: 19) dan metode linguistik bila dipandang
perlu. Lokasi penelitian yang menjadi bahan makalah ini meliputi DIY, Jateng dan Jatim.
Sumber data dan data penelitian meliputi primer dan skunder. Sumber data primer yaitu
informan terpilih dan sumber data skunder yaitu pustaka terkait masalah penelitian. Data primer
berupa bahasa Jawa(verbal (kata-kata) dan nonverbal (konteks, peristiwa budaya, lambang, simbol,
gambar,foto)) yang mengandung kearifan lokal dalam bahasa dan budaya Jawa dengan teknik
purposive sampling, dansnow-ball sampling, proses berkelanjutan hingga data lengkap (Sutopo,
2006:45-46).
Teknik pengumpulan dengan (i) observasi partisipasi (participant observation), dan teknik ini
merupakan ciri khas dari metode penelitian lapangan etnografi yang bersifat holistic-integratif, thick
description dan analisis kualitatif dalam rangka mendapatkan native’s point of view (Spradly, 1997:
xvi).Untuk mengidentifikasi kearifan lokal dalam bahasa dan budaya Jawa Jawa dengan teknik
obsevasi partisipasi (participant observation), dibantu teknik rekam (kamera digital, tape-recorder);
dan teknik catat untuk berbagai jenis unit-unit lingual dalam bahasa Jawa. (ii) Teknik wawancara
mendalam

(in-depht-interviewing)

dilakukan

dengan

informan

terpilih

melalui

metode

etnometodologi (untuk etnolinguistik) untuk menafsirkan kearifan lokal dalam bahasa dan budaya
Jawa Jawa. Data kearifan lokal dalam bahasa dan budaya Jawa Jawa sebagai bahan analisis model

mencerminkan pola pikir, pandangan hidup, dan pandangan terhadap dunianya; (2) ekspresi terkait apa yang menggayut dalam pikiran
dengan cara-cara yang indah dan logis; (3) sebagai upaya menghindari ekspresi verbal yang bersifat buruk (mencaci-maki); (4) percaya
adanya kekuatan kata (wordpower); (5) kekuatan Tuhan YME sebagai rujukan pertama dan utama (bagi orang Jawa percaya adanya
karma); (6) metafora sebagai ungkapan untuk menghibur diri, dan keyakinan bahwa tidak ada yang gratis tentang apa yang diperbuat
manusia (terangkum sapa nandur bakal ngundhuh ‘siapa berbuat akan mendapat balasan’, sapa salah bakal seleh ‘siapa yang salah akan
kalah (pada saatnya)’, nandur becik ngundhuh becik ‘menanam kebaikkan akan memetik kebaikkan’, entah kapan datangnya
terekspresikan dalam ibarat nandur pari jero ‘menanam padi berusia panjang’.
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etnosains, terutama analisis taksonomi, komponensial, dan domainyang relevan dengan tema-tema
budaya (Spradley, 1997: 120).
Validitas data ditempuh dengan teknik triangulasi (triangulation), reviu informan kunci (key
informant review) dan member check (Sutopo, 2006: 92). Teknik triangulasi meliputi (1) triangulasi
data (data triangulation)/triangulasi sumber; (2) triangulasi peneliti (investigator triangulation); (3)
triangulasi metodologis (methodological triangulation); (4) triangulasi teoretis (theoretical
triangulation) (Sutopo, 2006: 98). Di samping itu juga (5) dapat dilakukan dengan reviu informan
kunci (key informant review), unit-unit laporan yang telah disusun perlu dikomunikasikan dengan
informan pokok (keyinformant).
Analisis data penelitian dengan metode etnografi, khususnya dengan model analisis
etnossains (meliputi analisis domain, taksonomi, dankomponensial) (Spradley, 1997: 120, 139, 175,
229) data dianalisis berdasarkan tema-tema budaya untuk menemukan rumusan kearifan lokal dalam
bahasa dan budaya Jawa Jawa. Secara rinci metode etnografi baru (etnosains) menurut Spradley
(1997: 57) tersebut meliputi tahapan 12 langkah alur penelitian maju bertahap (Developmental
Research Process).
Hasil analisis data disajikan dengan (1) metode formal: perumusan dengan tanda dan
lambang-lambang, seperti tanda kurung biasa ((...)), tanda garis miring ( / ), dan tanda untuk
menyatakan terjemahan (‘...’), peta wilayah, gambar, foto, bagan, tabel, dan sebagainya. (2) Metode
informal: metode penyajian hasil analisis data dengan kata-kata biasa atau sederhana agar mudah
dipahami (Sudaryanto, 1993: 145).

C. PEMBAHASAN
Kearifan lokal (local wisdom) yang terangkum dalam bahasa Jawa dalam perspektif kajian
etnolinguistik diinterpretasikan sebagai cara masyarakat Jawa, baik verbal maupun nonverbal untuk
mengatasi situasi kehidupan berdasarkan tradisi turun-temurun (guide line).
1. Sifat Kearifan Lokal
Untuk itu menurut sifatnya kearifan lokal dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) bersifat
verbal (verbal wisdom), tercermin dalam kata-kata, frasa, klausa dan kalimat yang bersifat metaforis;
maupun (2) bersifat non-verbal (non-verbal wisdom) tercermin dalam bahasa tubuh, berbagai simbol,
lambang, gambar, dsbnya. Untuk itu, karena terbatasnya waktu dalam pidato pengukuhan guru besar
ini yang lebih diutamakan yang bersifat verbal, sedangkan yang non-verbal untuk melengkapi
penjelasan dari yang bersifat verbal. Adapun kearifan lokal yang terangkum bahasa Jawa (verbal)
sebagai cara yang ditempuh untuk mengatasi masalah hidup secara verbal dapat bersifat biasa maupun
metaforis.
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2. Jenis Kearifan Lokal
Maka dari itu,inti konteksnya berhubungan dengan tiga hal berikut, yaitu(a) kearifan geografis, (b)
kearifan kultural, dan (c) kearifan ekonomis.Masing-masing konteks tersebut menuntun kajian
etnolinguistik tentang kearifan lokal dalam bahasa Jawa semakin mendalam dan meluas sesuai dengan
kebutuhan komunikasi masyarakat. Secara alami kearifan lokal yang terangkum dalam bahasa
Jawaterkait dengan masyarakat berada di mana (lahir, tinggal) (geografi), memiliki kebiasaan hidup
bagaimana (ibadah, ritual, spiritual, adat-istiadat, dsb.) (kultural), dan bagaimana caranya
untukmempertahankan kehidupan sesuai dengan pilihan masing-masing (mata pencaharian: nelayan,
petani, pedagang, wiraswasta, pegawai, spiritulis, dsb) (ekonomi). Selanjutnya, identifikasi kearifan
lokal yang terangkum dalam bahasa Jawa bisa meluas jangkauannya sesuai dengan kearifan hidup
untuk bisa berada di mana, dengan kebiasaan bagaimana, dan berbagai cara yang halal6untuk
ditempuh dalam rangka mempertahankan kehidupan masing-masing, baik individu maupun
kelompok, di darat dan di lautan, formal dan informal,spiritual dan material, langsung dan tidak
langsung, dsb.
a. Kearifan geografis(geographic wisdom),yaitukearifan lokal yang terangkum dalam bahasa Jawa
yang mengilustrasikanberbagai upaya yang ditempuh masyarakat untuk menyiasati keadaan yang
dihadapi berhubungan dengan tempat. Misalnya terangkum dalam(1) Ngguthuk lor kena kidul
‘menyindir(orang) bagian utara, tetapi maksudnya ditujukan kepada (orang) bagian selatan’ bermakna
kultural menyindir; (3) Disekseni bumi langit sakisine ‘disaksikan oleh bumi dan langit beserta isinya’
bermakna kultural bersumpah bahwa apa yang dikatan disaksikan oleh bumi (masyarakat sekitar) dan
langit (yang Maha Kuasa); (3) Ngrungkebi wutah getih‘mempertahankan tanah air’ bermakna kultural
cinta bangsa dan tanah tempat lahir(nasionalisme); (4) nggisik apik nggunung mulung ‘pesisir (hasil
pertanian) bagus, pegunungan juga panen’ bermakna kultural mencermati gejala geografis7.
b. Kearifan kultural(cultural wisdom), yaitu kearifan lokal yang terangkum dalam bahasa Jawa
terkait kebiasaan masyarakat secara turun-temurun.Misalnya terangkum dalam (1)Manut tataning
adat, syariat saha mufakat ‘menurut tradisi (baik), perintah agama dan aturan negara’ bermakna
kultural menyesuaikan aturan di mana kita berada, yiatu tradisi, agama dan undang-undang negara;
(2) Desa mawa cara negara mawa tata ‘desa memiliki tradisi, negara memiliki aturan hukum’
bermakna kultural bahwa desa memiliki tradisi sendiri, negara memiliki undang-undang, hidup harus
mengikuti keduanya; (c) Kacang mangsa ninggala lanjaran ‘batang kacang (panjang) tidak akan
lepas dari kayu penahan’ bermakna kultural bahwa anak cucu tidak akan lepas dari tradisi leluhurnya,
atau anak tidak akan jauh dari apa kebiasaan orang tua; dsb-nya.

6

Kearifan lokal selalu menuju pada cara-cara menyelesaikan masalah kehidupan yang lebih baik danbenar menurut pengetahuan
masyarakat setempat (Ahimsa, 1997) .
7
Warga tani-nelayan Kebumen mencermati, jika pesisir selatan hasil pertanian bagus, maka hasil pertanian di pegunungan juga bagus
(mulung ‘mengambil’ dimaknai juga ‘panen’) (Informan, Pak Barjo, Karanggadung, Petanahan, Kebumen).
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c. Kearifan ekonomis (economic wisdom), yaitu kearifan lokal yang terangkum dalam bahasa Jawa
terkait cara-cara mencari nafkah yang ditempuh oleh masyarakat untuk mempertahankan kehidupan
lahir-batin.Misalnya terangkum dalam (1) Gemi – nastiti – ngati-ati ‘hemat – cermat – hati-hati’
bermakna kultural menunjuk watak wanita Jawa (istri, ibu rumah tangga) harus memiliki sifat hemat,
cermat dan hati-hati dalam mengelola nafkah suami. Apabila istri bisa mengelola dengan baik maka
disebut sebagai (pe)daringan kebak ‘tempat beras yang selalu penuh, berkecukupan’, sebaliknya jika
istri tidak bisa mengelola dengan baik maka disebut sebagai (pe)daringan lokak ‘tempat beras yang
tidak penuh, terancam kekurangan’; (2) Tuna satak8 bathi sanak ‘rugi sedikit mendapat
saudara/teman’ bermakna kultural tidak menghitung suatu pemberian, untukmenambah saudara,
diekspresikan loma ‘murah hati’.Sebaliknya jika terlalu berhitung njlimet diekspresikan cethil ‘kikir,
bakhil’; (3) Utang saagem mbalekna saagem ‘meminjam seikat mengembalikan seikat (padi)’
bermakna kultural tidak boleh membebani orang yang kekurangan, harus menjaga saudara9; (4) Asil
dipredhil nggo mangan, dandan, nggarap, nyumbang ‘hasil pertanian dipilah untuk makan, perbaikan
(rumah, lingkungan), menanam lagi, dan menyumbang (jagong, iuran, sosial)’ bermakna kultural
untuk mengantisipasi berbagai kebutuhan hidup maka hasil pertanian dipilah sedemikian rupa agar
cukup nggo kabeh-kabehe ‘untuk semua kebutuhan’ hidup10.
Oleh karena itu, kearifan lokal yang terangkum dalam bahasa Jawa tersebut merupakan
rangkuman dan rekaman kebijakan hidup (local wisdom) masa lalu yang bersifat anonim secara turuntemurun (guide line). Kebijakan hidup yang terangkum dalam bahasa Jawa tersebut hingga kini masih
belum ada penjelasan terkait siapa dan kapan dirumuskan. Adapun rumusan bahasa Jawa yang
merangkum kearifan lokal itu menurut Koentjaraningrat (1997) awalnya dari seseorang (raja, bupati,
tokoh agama, tokoh masyarakat, dsb) yang berpengaruh (otoritas, spiritualitas, pendukung banyak)
maka ekspresi verbalnya diikuti dan dipandang penting (untuk penghormatan, bermakna khusus,
adanya kekuatan kata, metaforis) oleh masyarakat.
Seperti di muka telah saya sampaikan bahwa (1) kearifan geografis, (2) kearifan kultural, dan
(3) kearifan ekonomis, masing-masing sebagai inti konteks kearifan lokal yang terangkum dalam
bahasa Jawa jangkaunya dapat mendalam dan meluas sesuai dengan proses kehidupan masyarakat.
Kedalaman itu misalnya terkait dengan hal-hal yang bersentuhan dengan tahapan sariat, tarikat,
hakekat dan makrifat. Terekspresikan dalam (i)sangkan paraning dumadi ‘(kehidupan ini) dari mana,
mencari apa dan mau ke mana’;(ii) cakra manggilingan ‘hidup bagaikan roda berputar’ tidak
selamanya bertahan dalam posisi yang sama, kadang di atas dan kadang di bawah; (iii) memayu8

Sathak dari sithik ‘sedikit’, karena tuntutan persajakan sithik menjadi sathak seperti dalam Tuna sathak (sithik) bathi sanak ‘rugi sedikit
dapat saudara/teman’ (Poerwadarminta, 1939).
9
Bahwa jika meminjam seikat mengembalikan seikat tidak boleh dikurangi atau dilebihkan. Ekspresi verbal tersebut relevan dengan prinsip
ajaran Agama Sikep/ Agama Samin/ Agama Adam bahwa mereka tidak setuju dengan profesi pedagang, karena dengan mengambil
untung (menambahkan) dikategorikan menipu sedulur sikep ‘saudara sesama Samin (Samin Sangkak) dan saudara sesama Jawa (Samin
Lugu), termasuk minta lebih dari apa yang dipinjam dipahami sebagai perilaku milara ‘menganiaya, menyakiti’ sesama (Informan:
Supadmi, Randublatung, Blora).
10
(Informan: Supadmi, 57, Randublatung, Blora)
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hayuning bawana ‘(berusaha) membuat dunia tenteram’11; (iv)satriya pinilih ‘sosok mulia yang
dipilih’ atau satriya piningit12 ‘sosok mulia yang masih disembunyikan, belum nampak (karena
memang amatlah sulit mencapai derajat terpilih: morakitas, intelektualitas, integritas, kapabilitas,
aseptibilitas, dsb.)’, kecuali sosok itu kewahyon ‘diberi wahyu, hidayah’13. Untuk itu spiritual Jawa
mengajarkan jangan sampai culika ‘jahat’ karena wahyune bakal sirna ‘menyebabkan wahyu,
petunjuk akan hilang’.
d. Contoh perluasan kearifan lokal
(1) Kearifan geografis (geographic wisdom), yaitu kearifan lokal yang terangkum dalam bahasa
Jawa berkaitan dengantempat (geografi).Adapun jangkauannya meliputi (a) Kearifan lahan (farm
wisdom) atau kearifan agraris (agraris wisdom) yaitu kearifan lokal yang terangkum dalam bahasa
Jawa terkait cara petani memanfaatkan lahan. Misalnya (i)Tani-tambak ‘lahan pertanian padi secara
bersamaan ditaburi bibit ikan’14bermakna kultural cara menyiasati anomali musim hujan agar tetap
berhasil secara maksimal; (ii) Manten pari ‘pengantin padi’15 bermakna kultural para petani
menghormati padi, makanan pokok, sehingga memboyong padi dipersonifikasikan seperti
memboyong Dewi Sri ‘Dewi Kemakmuran’.(b) Kearifan lingkungan alam (environmental
wisdom),yaitu bahasa Jawa yang mengilustrasikan bagaimana cara masyarakat memanfaatkan
lingkungan alam untuk tetap produktifagar bisa memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya (i) Campuran
sewidak patang puluh lemah dadi subur ‘komposisi enampuluh (60%lemon ‘pupuk kandang’) dengan
empatpuluh (40% pasir pesisir) tanah menjadi subur’16,bermakna kultural cara meyiasati lingkungan
tanah berpasir dengan lemon ‘pupuk kandang’17agar jika ditanamiklapa ‘kelapa’, gandhul kalifornia
‘pepaya kalifornia’, pari gaga ‘padi gaga’ menjadi subur; (ii) Nggisik ‘memancing ikan di tepi laut’
bermakna kultural cara mencari ikan di tepi laut (karena usia, fisik lemah, trauma, tidak memiliki
perahu) tetap bisa memancing ikan di gisik ‘tepi laut’. (c) Kearifan strategis (strategic wisdom),yaitu
kearifan lokal yang terangkum dalam bahasa Jawa yang mengilustrasikan cara strategis untuk bisa
menyelsaikan masalah hidup. Misalnya (i) Mbekteni ‘menghormati’ dan ngawekani ‘mengetahui
11

Selama orang masih hidup di dunia maka akan terikat dan terkait dengan berada di mana (lahir, tinggal) memiliki kebiasaan
hidupbagaimana (ibadah, ritual, spiritual, adat-istiadat, dsb.) dan bagaimana cara (kearifan) yang ditempuh untuk mencari apa dalam
rangkamempertahankan kehidupan sesuai dengan pilihanmasing-masing (mata pencaharian: nelayan, petani, pedagang, wiraswasta,
pegawai, spiritulis, dsb) sesuai dengan lingkungan setempat (lokal).
12
Ekspresi piningit ‘disembunyikan, belum nampak’ ekspresi yang lain disebut Imam Mahdi (pemahaman umum).
13
Petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa.
14
Akibat tanaman padi terendam air lebih lama, maka jika panen padi kurang maksimal bisa tergantikan ikan yang ditaburkannya. Pada
waktu padi panen ikan juga panen, kasus terjadi di pesisir selatan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen (Wakit, 2013).
15
Para petani (golongan tua, tradisi lama, di tempat tertentu masih berlaku, di Kebumen, Banyumas) mempersonifikasikan padi yang
dipetik sebagian menjelang panen sebagai manten pari, mimitan ‘pengantin padi’, dipilih yang utuh, tua dan tumbuh sempurna di bagian
tulakan ‘tempat masuknya air paling depan dari saluran’. Manten pari tersebut juga dianggap sebagai Dewi Sri ‘Dewi Kemakmuran’
sebagai sosok istri Dewa Wisnu ‘Dewa pemelihara ketenteraman dunia’, maka diperlakukan layaknya boneka yang berbau mistik,
dipondong, ada yang diselimuti kain putih, ditaruh tempat yang aman dan lebih tinggi sebagai bentuk penghormatan, padi merupakan
objek nafkah penting sebagai makanan pokok (Wakit, 2013).
16
Menyesuaikan lingkungan alam maka para tani-nelayan ‘jika di daratan paceklik mereka melaut’, sebaliknya nelayan-tani ‘jika di laut
paceklik mereka bertani di pesisir’. Istilah itu dipilih dan dilakukan oleh masyarakat yang berada di pesisir selatan Kebumen, dan secara
kultural untuk meyiasati lingkungan alam agar menghasilkan sesuatu, yaitu dari tanah berpasir menjadi tanah yang subur makmur. Secara
komunal mereka memegang konsep petung sewidak patang puluh lemah dadi subur ‘dihitung enampuluh (persen humus/pupuk kandang)
dengan empatpuluh (persen pasir pesisir) dicampur maka tanah menjadi subur’ (Wakit, 2013).
17
Humus/pupuk kandang diperoleh dari pemelihara sapi, kambing, ayam dari orang sekitar atau mendatangkan dari daerah lain.
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adanya’ keduanya terbahasakaan secara non-verbal dalam ubarampe ‘perangkat sesaji’ untuk
personifikasi sosok gaib yang dianggap tinggi di darat maupun di laut agar “tidak marah”. Hal
tersebut dilakukan sebagai cara strategis lahir-batin untuk menghindari resiko yang bersifat sosial
(masyarakat masih takut dengan sosok gaib), geografis (bencana), dan kultural (spiritual) (arahan
tradisi)18; (ii) Muter jangkah ‘memutar arah berangkat’ bermakna kultural menghindari “ancaman
tradisi” dengan cara ‘memutar arah berangkat’pergi (bekerja, sekolah) dari tempat tinggal semula
menuju ke desa tetangga. Persepsinya lemah-banyune wis beda rasane ‘tanah dan airnya sudah
berbeda rasanya’. Dalam hati berniat bismillah niyatku lunga tangga desa ‘denganmenyebut nama
Allah niyatku pergi ke tetangga desa’, wis beda sing ngrengga ‘sudah berbeda yang menunggu
(dhanyang ‘penunggu desa’), dan aja nggawe cilaka wong lunga desa liya ‘jangan membuat celaka
orang yang pergi desa lain’19. (d) Kearifan praktikal (practical wisdom),yaitu kearifan lokal sebagai
cara praktis untukmengatasi masalah dan kebutuhan hidupnya. Misalnya (i)Nembung ‘minta ijin’ (ada
di berbagai daerah, wujudnya slametan ‘selamatan’) kepada pihak yang dianggap memiliki otoritas
setempat (gaib, wujud), agar mereka memiliki ketenangan lahir-batin (terhindar dari rasa was-was),
baik secara pribadi maupun kelompok; (ii) Sesaji ‘memberi sajian (sajen)’ dengan sajen ‘sajian,
perangkat sesaji’ secara praktis untuk membahasakan apa yang menjadi uneg-uneg ‘niat, keinginan,
sesuatu yang diharapkan’.(e) Kearifan lokasi (location wisdom), yaitu kearifan lokal sebagai cara
memilih lokasi untuk mengatasi masalah hidup. Misalnya (i) Ngumbara ‘mengembara’20 bermakna
kultural menjelajah untuk mencari tempat terbaik yang akan dijadikan pusat kerajaan, baik secara
spiritual maupun geografis; (ii) Ngungkep ‘menuntup permukaan tanah dengan daun pisang’
bermakna kultural sebagai cara menemukan lokasi yang memiliki sumber air baik untuk membuat
sumur 21.
(2) Kearifan kultural (cultural wisdom), yaitu kearifan lokal yang terangkum dalam bahasa Jawa
terkait kebiasaan masyarakat sebagai cara mengatasi masalah kehidupan secara turun-temurun.
Jangkauannya meliputi (a) Kearifan filosofis (philosophical wisdom),yaitu kearifan filosofis
sebagaicara menyelsaikan masalah kehidupan masyarakat. Misalnya (i) Rukun agawe santosa crah
agawe bubrah ‘rukun menjadikan kuat, bertengkar menjadi pecah-belah’ bermakna kultural agar kita
menghindari perselisihan dan mengedepankan persatuan, gotong-royong, tolong menolong; (ii)
18

Kearifan ini secara strategis dipraktikkan di darat (Petani Mantingan Ngawi, Blora, Klaten)(Wakit, dkk, 2015; Wakit, dkk., 2016; Wahyudi,
2004), maupun di laut (di Pesisir selatan Kebumen) (Wakit, 2013) dengan mengikuti arahan tradisi leluhurnya, untuk menghindari keadaan
yang tidak menguntungkan.
19
Kearifan lokal yang terangkum dalam bahasa Jawa tersebut dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Mantingan Ngawi utara
berbatasan dengan Kabupaten Blora guna menyiasati tradisi yang melarang bekerja selain petani. Hal itu akibat dari keyakinan tradisi
bahwa dhanyang ‘penunggu desa’ dipersonifikasikan sebagai petani melarang bekerja selain petani (Wakit dkk., 2015). Dicurigai
terpengaruh oleh tradisi masyarakat Samin di Blora yang melarang pekerjaan selain petani (terutama pedagang, jika mengambil untung
dianggap ngapusi sedulur sikep (isine wis jangkep, tdk perlu sekolah) ‘menipu saudara sesama Samin’) (Wakit dkk., 2002; Wakit dkk.,
2016).
20
Perintah Paku Buwana II kepada Tumenggung Honggowongso untuk mencari lokasi pindahnya Kraton Kartosura setelah Geger Cina
(1745M), kemudian menemukan daerah Bekonang dan Kedunglumbu di Dusun Sala, dan yang dipilih PB II Dusun Sala.
21
Adapun tanda awalnya yaitu banyak sedikitnya embun yang menempel di bawah daun pisang setelah sehari semalam dipasang dengan
hitungan hari tertentu yang penting tepat pada hitungan segara ‘lautan, air melimpah’ dari konsep gunung, jugruk, segara, asat ‘gunung,
ambrol, laut, kering’ (Informan: Parto Winarto, 65 tahun, Kedunggalar, Ngawi, Jawa Timur) (Wakit, 2015).

616

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PROSIDING SEMINAR NASIONAL

Sumendhe kersaning Allah ‘bersandar kepada kehendak Allah’ bermakna kultural sabar trokal22‘sabar
dan tawakal’, tawakalloh, kita berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena semua kejadian
atas kehendakNya.(b) Kearifan religius (religious wisdom),yaitu kearifan hidup berupa cara
menyelsaikan masalah bersifat religius. Misalnya (i) Gusti Allah ora sare ‘Tuhan Allah tidak tidur’ 23
bermakna kultural perbuatan anak manusia selalu diketahuiNya. (ii) Gusti ingkang Maha Wikan
‘Tuhan Yang Maha Tahu’ bermakna kultural kebebasan memilih Tuhan, dalam ekspresi tersebut
terserah siapa meyakini (Tuhan) apa. (c) Kearifan moral (moral wisdom), yaitu kearifan hidup yang
menunjukkan cara-cara menyelesaikan masalah terkait tingkat moralitas manusia.Misalnya (i) Wani
ngalah luhur wekasane (positif) ‘berani mengalah akhirnya mendapat kemuliaan’ bermakna kultural
bahwa mengalah bukan berarti kalah tetapi ngemong agar tidak timbul masalah yang lain. Dengan
demikian suasana tetap aman, ayem, terkendali dan mendapat simpati, damai, rukun untuk menjalani
kehidupan dengan baik; (ii) Malik tingal (negatif) ‘berkhianat, tidak tepat janji’ bermakna kultural
orang yang dipercaya, dibesarkan, didukung pada saat yang lain berkhianat dengan tanggung
jawabnya. (d) Kearifan sopan-santun (ethical wisdom),yaitu kearifan hidup yang menunjukkan cara
menyelsaikan masalah dengan hal terkait sopan-santun. Misalnya (i) Nyanyian anak-anak “Siji loro
telu, lenggahe sedheku, mirengake bu guru menawa didangu; papat nuli lima lenggahe sing tata, aja
padha sembrono mundhak ora bisa” ‘satu, dua, tiga, duduk tangan di atas meja, mendengarkan bu
guru (naluri bu guru lebih dekat dan telaten dengan anak) barangkali ditanya; empat lalu lima
duduknya yang tertata, jangan berulah berakibat salah’ bermakna kultural pesan kesantunan pada anak
didik, atau cara guru mendidik para murid tentang sopan-santun ketika sedang proses belajarmengajaruntuk meraik perhatian anak melalui syair tembang; (ii) Saben wong lumrahe gelem dibeciki,
nanging ora saben wong gelem nandur kabecikan24 ‘setiap orang umumnya mau menerima kebaikan,
tetapi tidak setiap orang mau berbuat baik’ bermakna kultural tepa-slira ‘tenggang-rasa’, sindiran
terkait sifat egois, ingin menang sendiri, merasa benar, mau menerima kebaikan tetapi berat untuk
berbuat baik.(e) Kearifan harapan (hope wisdom),yaitu kearifan hidup yang menunjukkan cara
menyelesaikan masalah kritis dengan penuh harapankepada berkah Allah swt., pemegang otoritas,
keajaiban, atau ikhlas menerima apa adanya dsb. Misalnya (i) Kembang-telon ‘bunga bermacam tiga
(kenanga-kanthil-mawar)25’ bermakna kultural bersesaji untuk menghindari hal buruk, harapan
tersimbolkanpada tiga bunga itu; (ii) Kalah rupa menang mantra ‘kalah rupawan menang mantra’
bermakna kultural ada sifat optimis

karena mantra bisa memenangkan persaingancinta,

optimisberharap kepada Yang Maha Kuasa (lewat mantra, doa)agarbisa berhasil.(f) Kearifan
tawakal (tawakal wisdom),yaitu kearifan hidup berupa cara menyelesaikan masalah kritis dengan
22

Bahasa Jawa Orang Samin (Wakit, 2002; 2006; 2013; 2016).
Maka dari itu, siapapun yang berbuat buruk mendapat siksaNya, yang berbuat baik akan mendapat pahalaNya. Ini sebagai ekspresi rasa
mupus ‘kata putus’ karena didolimi pihak lain, pihak yang lemah (tidak berdaya membalas, mengingatkan, menghalangi perbuatan buruk
dari yang kuat) untuk mengakhiri niatnya dengan mengucapkan kata-kata itu
24
Tulisan yang pernah terpasang di ruang tunggu stasiun Jebres Surakarta sebelum di renovasi.
25
Kenanga (kena-nga) ‘kemudahan’ kanthil ‘terpikat, tertarik, simpatik’ mawar ‘semerbak, meluas, populer’ (Sujadi, Purwosari, Puring,
Kebumen)(Waki, 2010; 2011;2013).
.
23
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rasa tawakal (pasrah). Ketawakalan tersebut ditujukan kepada Yang Maha Kuasa untuk mendapat
berkah Allah swt.Misalnya (i) Ana dina ana upa ‘ada hari ada makan (hasil, nafkah)’ bermakna
kultural pasrah dan yakin akan kemurahan Allah swt., bahwa dengan kesempatan yang ada, dina
‘waktu, hari’, jika mau bekerja tidak akan kelaparan (kekurangan). Tidak ada kata nganggur
‘menganggur’26 bagi yang mau ihtiar maksimal, sering diungkapkan obah mamah ‘yang berusaha
akan mendapat makan (nafkah, hasil)’; (ii) Wala-wala kuwata ‘semoga kuat’ dari bahasa Arab
lahaula wala quwata ila billah ‘tiada kekuatan selain dari Allah’ bermakna kultural merasa lemah
dalam menanggung beban (lahir, batin) akan berlidung kepada Yang Maha Kuat; (g) Kearifan
simbolis (symbolic wisdom),yaitu kearifan hidup cara menyelesaikan masalah yang dianggap rumit
dibahasakan dengan simbol. Misalnya (i) Jenang abang-putih ‘jenang merah-putih’ bermakna kultural
ucapan rasa syukur atau brokohan (barokahan) ‘berkahan’ atas diterimanya berkah (anak, cucu)27; (ii)
Klapa-gadhing28‘kelapa berkulit kuning’ bermakna kultural kemuliaan (simbol warna gadhing
‘kuning’), terutama untuk upacara tingkeban ‘peringatan tujuh bulan usia kehamilan’.
(h) Kearifan pengetahuan (cognitive wisdom),yaitu cara menyelesaikan masalah dengan
mengidentifikasi tingkat pengetahuan yang miliki. Misalnya (i) tinemu nalar ‘logis’ bermakna
kultural apa yang dilakukan bisa diterima akal sehat, tidak ngawur; (ii) landhep dhengkul ‘bodoh’
bermakna kultural menghaluskan ungkapan kasar (goblog ‘bodoh’); (iii) cupet nalar ‘sumbu pendek,
gampang putus asa’ bermakna kultural bodoh.(j) Kearifan spiritual (spiritualwisdom),yaitu kearifan
hidup cara menyelesaikan masalah dengan memperkuat spiritual. Misalnya (i) Sineksen jagad saisine
‘disaksikan oleh seluruh dunia’ bermakna kultural memperteguh ucapan (janjinya) secara lahir batin;
(ii) Sampun temekeng janji ‘sudah sampai saatnya (sakit, bangkrut, ajal, sembuh, puncak karir, jatuh)’
bermakna kultural sadar bahwa semua ada batasnya,baik dalam arti positif maupun negatif; (iii) Mikul
dhuwur mendhem jero ‘menjunjung tinggi, menyimpan dalam-dalam’ bermakna kultural menjaga
nama baik orang tua dengan berbuat baik (mikul-dhuwur), dan menjauhi perbuatan nistha (mendhem
jero), karena perilaku anak akan melibatkan nama orang tua; (iv) Tak pengestoni mbanyu mili ‘saya
doakan terus-menrus’ bermakna kultural doa orang tua ijabah untuk anaknya, tidak boleh mainmain.(k) Kearifan pendidikan (educative wisdom),yaitu kearifan hidup cara menyelesaikan masalah
dengan pendidikan. Misalnya (i) Ngangsu kawruh ‘menimba pengetahuan/ilmu’ bermakna kultural
mencari ilmu (ilmu bagaikan air mengalir yang bisa ditimba); (ii) Têkên têkun têkan ‘berpedoman
rajin akan berhasil’ bermakna kultural cara mencapai cita-cita (kecukupan, damai, rukun, sekolah,
dsb.) harus ditempuh dengan usaha yang rajin agar tercapai.(l) Kearifan sosial (socialwisdom),yaitu
26

Nganggur itu hanya kata-kata si pemalas yang tidak mau bekerja dengan kesempatan yang ada (kata orang bijak).
Bagi orang Jawa jenangabang-putih mengisyaratkan atau melambangkan kankang-kawah ‘air ketuban yang keluar menjelang bayi lahir’
dan adhi ari-ari ‘ari-ari bayi yang keluar setelah bayi lahir’ keduanya merupakan saudara bayi. Sisi lain jenang abang-putih melambangkan
suatu harapan agar tulang dan darah anak yang memperkuat tubuh menjadi sehat dengan diperhatikan melalui ritual mengeti weton
‘mengingat hari lahir’ dengan sajen ‘sajian’ berupa jenang abang-putih.’jenang merah-putih’ (berbagai informan) (Wakit, 1999 2015).
28
Biasanya kulit klapagadhing ‘kelapa kuning’ dihiasi gambar wayang Janaka ‘Janaka’ simbol kesaktian, keunggulan, ketampanan’ simbol
harapan untuk anak laki-laki, dan Sembodro ‘sembodro, istri Arjuna’ simbol kecantikan kesetiaan, kelembutan untuk anak wanita. Gambar
yang lain biasanya Kumajaya-Kumaratih sebagai simbol harapan yang sama (berbagai sumber).
27
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kearifan hidup dalam menyelesaikan masalah bersama warga masyarakat. Misalnya (i) Saiyeg saeka
praya ‘satu gerak/langkah bersama seluruh warga’ bermakna kultural kompakbersama seluruh warga,
agar beban menjadi ringan dan menyenangkan; (ii) Saiyeg saika kapti ‘satu gerak/langkah dan
kehendak/niat’ bermakna kultural agar kompak harus sekehendak/seniat; (iii) Kerigan ‘gotongroyong, kerja bakti’ bermakna kultural saling bahu-membahu/gotong royong/bersama-sama.(m)
Kearifan “sejarah” (historicalwisdom),yaitu kearifan hidup untuk menyelesaikan masalah dengan
cara mengingat sejarah. Misalnya (i) Mula bukane ‘sejak awalnya’ bermakna kultural mengingat
awalnya, sejarah awalnya; (ii) Garising lakon ‘alur sejarahnya’ makna kulturalnya pepesthene
‘nasibnya, sejarahnya’ bermakna kultural tidak bisa berubah; (iii) Tus (Pajang, Majapahit, dsb.)
‘keturunan (Pajang, Majapahit, dsb.)’ bermakna kultural priyagung (priyayi agung) ‘darah biru’.(n)
Kearifan kasar (sarcasm wisdom),yaitu kearifan hidup cara menyelesaikan masalah dengan tegas
(keras, kasar). Misalnya (i) Kinepung wakul binaya mangap ‘dikepung dari segala penjuru’ bermakna
kultural pasukan siap mengepung musuh (yang kuat, licik) tak ada celah lepas sedikitpun; (ii) Rawerawe rantas, malang-malang putung ‘yang menganggu akan diberantas, yang merintangi akan
ditebas’ bermakna kultural tanpa ampun bagi musuh (penjajah).(o) Kearifan cinta tanah air
(nationalism wisdom),yaitu kearifan hidup cara menyelesaikan masalah dilandasi semangat
nasionalisme. Misalnya terangkum dalam (i) Ngrungkebi ibu pertiwi ‘membela tanah air’ bermakna
kultural rela berkorban jiwa-raga; (i) Tiji tibeh (mati siji mati kabeh)29 ‘mati satu mati
semua’bermakna kultural senasib sepenanggungan dalam pertempuran/perjuangan.(p) Kearifan
proses (process wisdom),yaitu kearifan hidup cara menyelesaikan masalah dengan mengikuti proses
yang berjalan, baik praktis maupun alami. Misalnya (i) Rina tumekeng wengi‘siang sampai malam’
bermakna kultural memanfaatkan waktu, jika ingin berhasil harus bekerja keras dengan waktu
yang disediakan oleh Allah swt. siang sampai malam; (ii) Nlungsungi ‘berubah wujud‘ bermakna
kultural berubah menjadi.......; (iii) Nempe ‘berubah seperti tempe’ bermakna kultural membuat pupuk
kompos, setelah beberapa hari bahan membusuk tumbuh sesuatu seperti tempe. (q) Kearifan kualitas
(quality wisdom),yaitu cara menyelesaikan masalah dengan mempertimbangkan kualitasnya.
Misalnya terangkum dalam (i) Bibit-bEbEt-bobot ‘keturunan siapa, bergaul dengan siapa, berapa
banyak hartanya’ bermakna kultural pertimbangan kesepadanan berjodoh; (ii) Ndhekwur ‘tinggi
rendah’ bermakna kultural tidak serasi; (iii) Cecer-cewet/galap-gangsul/tumpang-suh ‘kesalahan
berbahasa’ bermakna kutural merendahdirikan dan pemanis bahasa, bosa-basi; (iv) Duga-kira ‘dugaan
dan perkiraan’ bermakna kultural mengira-ira, menafsir; (v) Golong-gilig ‘bertekad bulat’ bermakna
kultural semangat membaja dalam menjalankan tugas.(r) Kearifan kesehatan (medical wisdom),
yaitu kearifan hidup cara menyelesaikan masalah berusaha tetapsehat (lahir-batin). Misalnya
terangkum dalam (i) Nggodhong kates ‘seperti daun pepaya’ makna kulturalnya nglegani ‘membuat

29

Semboyan Pangeran Samber Nyawa (K.G.P.A.A. Mangkunagara I) dan prajuritnya (Yosodipuro, 1982; Wakit, 1999).
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orang lain lega, seneng’; (ii) Nut karepe ati ‘menurut gerak hati’ makna kulturalnya menurut selera,
bebas tekanan lahir-batin.
(3) Kearifan ekonomis (economic wisdom),yaitu kearifan lokal yang terangkum dalam bahasa Jawa
terkait cara mencari nafkah yang ditempuh oleh masyarakat untuk mempertahankan kehidupan lahirbatin.Jangkauannya meliputi (a)Kearifan ekonomi petani (farmer economic wisdom), yaitu cara
yang ditempuh petani untuk mencari peluang nafkah terkait pertanian (darat). Misalnya (i) Palawija
‘palawija’ bermakna kultural sumber nafkah selain padi (jagung, ubi kayu, ubi jalar, dsb)30; (ii)
Godhong-godhongan/ijon-ijon ‘segala jenis sayur-sayuran’ (bayam, kenikir, lung, kubis, sledri,
brokoli, kacang panjang, dsb.) bermakna kultural sayuran; (iii) Seger-segeran ‘buah-buahan
(semangka, melon, timun, salak, jeruk, nanas, buah-naga, dsb.)bermakna kultural buah-buahan.(b)
Kearifan ekonomi nelayan (fisherman economicwisdom),yaitu cara yang ditempuh nelayan untuk
mencari peluang nafkah terkaitmelaut (laut). Misalnya (i) Gedhe nyong gawa cilik nyong bera ‘(ikan)
yang besar saya bawa (dijaring) yang kecil saya biarkan liar (bebas)’ bermakna kultural nelayan
memikirkan hari esuk, caranya mengambil ikan di laut yang besar (saatnya sudah panen, dijaring),
karena dina ngesuk isih muluk ‘hari besuk masih makan’31 dengan harapan ikan yang kecil sudah
besar; (ii)Gisik latare Dewi Sulastri‘pesisir halaman Dewi Sulastri32’ bermakna kultural agar warga
masyarakat berhati-hati di pesisir (selatan Jawa), karena secara fisik gelombang laut selatan cukup
besar dan secara metafisik pesisir selatan dianggap sebagai halaman kerajaanRatu Kidul ‘Ratu
Selatan’. Maka dari itu, tidak boleh sembarangan mengeruk pasir, memetik pohon, membuang
sampah, dsb. Intinya menjaga kebersihan dan pelestarian lingkungan alam. (c) Kearifan ekonomi
menderes (menderes economic wisdom),yaitu cara mencari peluang nafkah terkait kelapa. Misalnya
terangkum dalam (i) Ngalong ‘berperilaku seperti kalong/kelelawar besar’ bermakna kultural
menderes badheg/nira ‘air bunga kelapa’ pada sore sampai malam hari (untuk dipetik pada pagi hari);
(ii) Majar ‘mengambil waktu terbit fajar’ bermakna kultural menderes badheg/nira ‘air bunga kelapa’
pada waktu fajar sampai pagi hari (untuk dipetik pada sore hari). Tergantung pada pilihan longgare
wektu ‘waktu longgar’.(d) Kearifan ekonomi beternak (breeding animals economic wisdom),yaitu
cara mencari peluang nafkah terkait hewan ternak. Misalnya (i) Ingon-ingon ‘binatang peliharaan
(sapi, bebek, menthok, ayam, dsb.)’ bermakna kulturalsumber nafkah yang lain nyambi memelihara
ternak; (ii) Nyos(tlepong/tlethong, srinthil, lemon, dsb.) ‘pupuk kandang’ bermakna kultural untuk
menambah humus tanah berpasir,caranya memelihara ternak untuk memperoleh pupuk kandang. (g)
Kearifan astronomi ekonomi (astronomic economic wisdom),yaitu cara masyarakat mencari

30

Poerwadarminta, 1982: 699.
Masyarakat nelayan di pesisir selatan Kebumen (dari barat ke timur: Pantai Kec. Ayah, Kec. Karangbolong (Buayan), Kec. Puring, Kec.
Petanahan, Kec. Klirong, Kec. Bulupesantren, Kec. Ambal, Kec. Mirid)(Wakit, 2010; 2011)..
32
Personifikasi gaib yang dianggap sebagai Ratu Selatan di Pesisir Petanahan, Kebumen menurut spiritualis setempat (Informan: Pak
Subarja, Karanggadung, Petanahan, Kebumen) (Pompy W. 2009)
31
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peluang nafkah dengan tanda-tanda musim dan bintang (rasi bintang)33. Misalnya (i) Labuh/labuhan
‘musim labuh/menjelang hujan’ bermakna kultural cara menyiapkan jenis tanaman yang cocok untuk
musim menjelang musim hujan (labuh), belum banyak air (palawija ‘tanaman selain padi’); (ii)
Mareng ‘musim mareng (mara-ing), musim menuju kemarau’ bermakna kultural memilih jenis
tanaman yang tidak membutuhkan banyak air (palawija‘tanaman selain padi’); (iii) Gubug-penceng
‘rasi bintang yang bernama Gubug-penceng’; (iv) Lintang-luku ‘rasi bintang yang bernama Lintangluku’; (v) Panjer-rina ‘rasi bintang yang bernama Panjer-rina’ sebagai tanda musim dan tanda arah
pada malam hari (terutama di lautan).
3. Berdasarkan cara mengatasi masalah atau aplikasinya
Cara yang ditempuh meliputi:
(1) Metode konservasi,yaitu aplikasi kearifan hidup yang diwujudkan masyarakat dengan cara
melestarikan kearifan leluhur secara tradisional (terkait lingkungan alam, budaya dan sumber
kehidupan). Misalnya terangkum dalamekspresi verbal cakar-bumi ‘bertani, berladang’34mengikuti
cara leluhur, tanpa mengubah tradisi karena takut merusak lingkungan alam yang berakibat abrasi.
Aktivitas mereka berwujudtidak mengubah fungsi lahan tetapi menambah jumlah tanaman untuk
penyelamatan lingkungan alam berpasir. Cara yang ditempuh dengan melaksnakan reboisasi,
penghijauan kembali dengan menanam berbagai pohon yang produktif agar menambah kekuatan
ekonomi (sumber nafkah), memperkuat lahan berpasir, dan menjaga siklus lingkungan ekologis
mereka. Aplikasi kearifan ini termasuk kearifan konservasi lingkungan fisik. Sementara secara
kultural teraktualisasikan dalam sedekah-bumi ‘sesaji-bumi’di darat sebagai petani dan sedekah-laut
‘sesaji-laut’ setelah menjadi nelayan. Di samping itu, mempertahankan berbagai pamali ‘larangan,
pantangan’, terangkum dalam larangan berjodohbatih-karang ‘berbatasan pagar atau dinding tempat
tinggal’, gotong-kliwon ‘pasangan hari lahir wage dan legi’, memakai klambi ijo ‘memakai baju hijau’
di pesisir laut, dsb35.
(2) Metode rekoveri, yaituaplikasi kearifan hidup yang diwujudkan masyarakat dengan cara
menguatkan kearifan lokal leluhur yang ada di lingkungan sekitarnya. Misalnya terangkum dalam
sedekah-laut ‘sesaji-laut’. Prosesi upacara ritual tersebut tidak dapat melepaskan diri dari budaya
leluhur,dan mereka berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai tradisi agar eksistensi kearifan lokal
leluhurnya tetap terjaga. Kearifan lokal tersebut terlaksana di pantai Ayah (desa Pedalen, Argapeni,
Manganti, Karangduwur) dengan mementaskan wayang purwa (wayang kulit) pada waktu upacara
ritual sedekah-laut ‘sesaji-laut’meniru upacara ritual sedekah-bumi ‘sesaji-bumi’. Maka dari itu,
pementasan wayang purwa tersebut untuk mengidupkan tradisi agraris dalam tradisi nelayan, dan
33

Rasi bintang dipahami sebagai tanda waktu, tanda musim, tanda berada di selatan atau utara garis khatulistiwa (Informan: Subarjo,
Karanggadung, Petanahan, Kebumen), dan Kompas, 15 Agustus 2011, halaman 13.
34
Dialek pesisir selatan Kebumen (Informan: Pak Subarjo, 50 tahun; Pak Dirun, 53 tahun, Karanggadung, Petanahan, Kebumen).
35
Secara konservatif masyarakat di pesisir selatan Kebumen masih cakar-bumi ‘bertani, berladang’ tanpa merusak lingkungan alam,
meskipun mereka telah menjalani aktivitas mlebu ‘melaut’ sebagai nelayan. Demikian pula dalam praktik kehidupan sehari-hari mereka
masih memegang teguh arahan tradisi berupa berbagai pamali ‘pantangan, larangan’ tersebut (Informan: Pak Sajadi, 70 tahun, Purwosari,
Puring, Kebumen; Pak Abdulrahman, 68 tahun, Karanggadung, Petanahan, Kebumen; Pak Sarpin Muhtadi, 65 tahun, Ayah, Kebumen).
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secara spiritual dibarengi dengan niat dan harapan agar apa yang dilakukan mendapatkan balasan
berupa berkah lebih banyak, terwujud dalam hasil tangkapan mlebu ‘melaut’. Upaya yang lain
tercermin dalam cara mereka untuk melengkapi perangkat sesaji upacara ritual tanpa mengurangi
jenis dan jumlah yang pernah dilakukan leluhur, meskipun peruntukannya berbeda secara spiritual
yaitu bukan untuk upacara ritual sedekah-bumi ‘sesaji-bumi’, melainkan untuk upacara ritual sedekahlaut ‘sesaji-laut’. Hal itu tercermin dalam perangkat sesaji pelaksanaan upacara ritual sedekah-laut
‘sesaji-laut’, sebagian merupakan perangkat sesaji yang biasa disajikan dalam pelaksanaan upacara
ritual sedekah-bumi ‘sesaji-bumi’. Perbedaan tersebut tercermin dalam makna simbolis persembahan
kepada sosok gaib yang dianggap tinggi dalam upacara ritual sedekah-laut ‘sesaji-laut’ di laut sebagai
tani-nelayan, maupun upacara ritual sedekah-bumi ‘sesaji-bumi’ di darat sebagai nelayan-tani.
(3) Metode adaptasi,yaitu aplikasi kearifan hidup yang diwujudkan masyarakat dengan cara
memodifikasi kearifan leluhur, sehingga dapat diterapkan pada situasi sekarang36. Misalnya tercermin
dalam aktivitas masyarakat nelayan di pesisir selatan Kebumen yang pada awalnya sebagai petani
subsisten, oleh karena faktor lingkungan alam, perubahan musim yang ekstrim, perkembangan
demografi, dan diversifikasi mata pencaharian agar dapat memperoleh berbagai alternatif sumber
nafkah keluarga, maka mereka berusaha mengaktualisasikan diri dengan memodifikasi mata
pencaharian yang lain sebagai tani-nelayanyang beraktivitas mlebu ‘melaut’, di samping sebagai
nelayan-tani yang beraktivitas cakar-bumi ‘bercocok-tanam’. Identitas mata pencaharian sebagian
besar dari mereka tidak sepenuhnya sebagai petani, karena sudah beraktivitas sebagai taninelayan‘petani yang memiliki alternatif melaut’, dan sebaliknya juga tidak sepenuhnya sebagai
nelayan, karena masih menjalani aktivitas sebagai nelayan-tani‘nelayan yang memiliki alternatif
bertani’. Oleh karena kondisi lingkungan ekologis telah memaksa mereka untuk dapat menyesuaikan
diri dengan potensi yang ada, agar mereka bisa mempertahankan keberlangsungan kehidupan lahir
dan batin.

(4) Metode inovasi, yaitu aplikasi kearifan yang diwujudkan masyarakat dengan cara

berusaha menemukan kearifan baru akibat perkembangan pengetahuan masyarakat (etnosains37)di
lingkungan ekologis kehidupannya. Metode inovasi dengan cara yang bersifat praktikal, misalnya (1)
cara mereka sebagai tani-nelayan‘petani yang memiliki alternatif melaut’ dapat memanfaatkan laut
sebagai lahan mencari nafkah yang sebelumnya tidak dilakukan oleh leluhur. (2) Mencari bibit
unggul, misalnya bibit padi yang tidak membutuhkan genangan air, pari gaga ‘padi gaga’, tanaman
anti wereng, jagung hibrida. (3) Memanfaatkan cocodas ‘serabut kelapa’ untuk bahan dasar isi jok
mobil. (4) Lahan berpasir di pesisir selatan Kebumen yang awalnya bera ‘menganggur’ dan tandus
dibudidayakan dengan campuran lemon ‘pupuk kandang’, agar menjadi subur dapat dimanfaatkan
untuk berbagai tanaman, seperti gandhul-kalifornia ‘pepaya-kalifornia’, tiris ‘bibit kelapa’, rumput
gajah, pandan, klaraside, nyamplung, dan lainnya. (5) Menjual jasa binatang piaraan, seperti kuda
36

Misalnyadijalani oleh masyarakat di pesisir selatan Kebumen (dari barat ke timur: Kec. Ayah, Buayan, Puring, Petanahan, Klirong,
Bulupesantren, Ambal, Mirit) (Waki, 2010; 2011).
37
Etnoscience ‘pengetahuan yang dimiliki masyarakat, etnis, suku, komunitas’ (Spradly, 1997).
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tunggangan untuk wisatawan di pantai. Metode inovasi dengan cara yang bersifat spiritual, misalnya
(1) bersesaji wedhus ‘kambing’ hidup yang dibiarkan berkeliaran di pesisir selatan Kebumen sampai
hilang sebagai penolak balak/bencana38, sebelumnya tidak ada. (2) Memanfaatkan wisatawan spiritual
(seperti dari Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta) dengan berbagai keinginan spiritual
masing-masing (seperti bertapa untuk tujuan naik pangkat, pesugihan, kesaktian, mengetahui alam
gaib, melunasi nadir, dan sebagainya) masyarakat ada yang menjadi guide ‘jasa penunjuk spiritual’
dalam perilaku spiritual. Waktunya setiap malam JumatKliwon atau malam Selasa Kliwon padahari
biasa dan menjadi istimewa pada bulan Sura. Nilai inovatif kearifan lokal tercermin dalam berbagai
cara mereka untuk memenuhi nafkah keluarga dengan “mengomersialkan” lingkungan alam, tenaga
dan ternak mereka yang pada awalnya tidak pernah dilakukan leluhur. Oleh karena desakan
kebutuhan, pengembangan objek wisata alam dan wisata spiritual, hukum komersial mengarahkan
mereka menempuh cara-cara seperti tersebut, agar dapat menambah sumber nafkah.
(5) Metode resistensi (resistance)39, yaitu aplikasi kearifan lokal masyarakat dengan cara
mempertahankan kearifan leluhur seperti apa adanya. Misalnya mata pencaharian utama, secara
empiris menunjukkan linieritas tradisi mata pencaharian. Aplikasinya, meskipun mereka telah
menjadi nelayan, tetapi intinya aktivitas cakar-bumi ‘bertani’ tetap sebagai mata pencaharian andalan
sumber bafkah keluarga. Mereka tidak akan menghilangkan sosok sebagai petani subsisten
(subsistence)40 beserta kelengkapan tradisinya, meskipun alternatifnya sebagai nelayan, penderes,
peternak, baik yang memiliki lahan pertanian (digarap sendiri maupun diparokan) maupun tidak
(sebagai buruh tani). Secara empiris masih menunjukkan karakteristik tradisi leluhur yang petani. Itu
semua merupakan kearifan leluhur yang diwariskan untuk anak cucu agar kehidupannya ayem
tentrem.

D.SIMPULAN
Sebagai penutup saya sampaikan kesimpulan seperti berikut:
1. Kearifan lokal dalam bahasa dan budaya Jawa merupakan bagian objek kajian etnolinguistik.
2. Kearifan lokal dalam bahasa dan budaya Jawa merupakan sistem pengetahuan lokal yang dimiliki
masyarakat berdasarkan pengalaman dan petunjuk leluhur secara turun-temurun.
3. Kearifan lokal merupakan identitas dan potensi kekuatan kepribadian masyarakat dalam
menghadapi pengaruh dari luar, namun semua tergantung pada kesetiaan pemiliknya untuk
memanfaatkan potensi positifnya.
4. Kearifan lokal dibentuk dari pengalaman empirik kehidupan pemiliknya, terkait dengan berbagai
peristiwa adat seperti kelahiran, perkawinan, kematian, kesehatan, pertanian, antisipasi musim, dan
berbagai aktivitas yang lain.
38

Siapa berani mengambil kambing itu, dialah yang akan menangung semua kejadian buruk (Informan: Pak Subarjo, 50 tahun,
Karanggadung, Petanahan, Kebumen).
39
Resistance ‘perlawanan, kekuatan melawan, daya tahan’ (Echols dan Shadily, 1996:480).
40
Nafkah hidup, penghidupan, upah untuk penyambung hidup, pertanian untuk penyambung hidup (Echols dan Shadily, 1996:365).
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5. Kearifan lokal yang terangkum dalam bahasa dan budaya Jawa merupakan rangkuman dan
rekaman kearifan lokal (local wisdom) masa lalu yang bersifat anonim secara turun-temurun
(guide line), awalnya dari seseorang (raja, bupati, tokoh agama, tokoh masyarakat, dsb) yang
berpengaruh (otoritas, spiritualitas, pendukung banyak) kemudian ekspresi verbal dan non-verbal
yang dipandang penting diikuti (untuk penghormatan, bermakna khusus, adanya kekuatan kata,
metaforis) oleh masyarakat.
6. Menurut sifatnya kearifan lokal (local wisdom) dalam bahasa dan budaya Jawa dibedakan menjadi
(i) bersifat verbal (verbal wisdom), tercermin dalam kata-kata, frasa, klausa dan kalimat yang
bersifat metaforis; maupun (ii) bersifat non-verbal (non-verbal wisdom) tercermin dalam bahasa
tubuh, simbol, lambang, gambar, dsb.
7. Menurut jenis konteksnya berhubungan dengan (a) kearifan geografis (meliputi (i) Kearifan
lahan (farm wisdom) atau kearifan agraris (agraris wisdom); (ii) Kearifan lingkungan alam
(environmental wisdom); (iii) Kearifan strategis (strategic wisdom); (iv) Kearifan praktikal
(practical wisdom;(v) Kearifan lokasi (location wisdom)); (b) kearifan kultural (meliputi (i)
Kearifan filosofis (philosophical wisdom; (ii) Kearifan religius (religious wisdom; (iii) Kearifan
moral (moral wisdom); (iv) Kearifan sopan-santun (ethical wisdom); (v) Kearifan harapan (hope
wisdom); (vi) Kearifan tawakal (tawakal wisdom); (vii) Kearifan simbolis (symbolic wisdom);
(viii) Kearifan pengetahuan (cognitive wisdom); (ix) Kearifan spiritual (spiritualwisdom); (x)
Kearifan pendidikan (educative wisdom; (xi) Kearifan sosial (socialwisdom); (xii) Kearifan
“sejarah” (historicalwisdom); (xiii) Kearifan kasar (sarcasm wisdom); (xiv) Kearifan cinta tanah
air (nationalism wisdom); (xv) Kearifan proses (proces wisdom); (xvi) Kearifan kualitas (quality
wisdom); dan (xvii) Kearifan kesehatan (medical wisdom).); dan (c)kearifan ekonomis (meliputi
(i) Kearifan ekonomi petani (farmer economic wisdom); (ii) Kearifan ekonomi nelayan (fisherman
economic wisdom); (iii) Kearifan ekonomi menderes (menderes economic wisdom); (iv) Kearifan
ekonomi beternak (breeding animals economic wisdom); (v) Kearifan astronomi ekonomi
(astronomic economic wisdom).
8. Menurut aplikasinya, kearifan lokal dalam bahasa dan budaya Jawa cara yang ditempuh meliputi
(a) Metode konservasi, (b) Metode rekoveri, (c) Metode adaptasi, (d) Metode inovasi, dan (e)
Metode resistensi (resistance).
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IMPLEMENTASI BUDAYA GOTONG ROYONG
DALAM CERITA RAKYAT KAHYANGAN DLEPIH
UNTUK MEWUJUDKAN KEBHINEKATUNGGALIKAAN
Oleh
Waridi Hendro Saputro
Prodi Sastra Daerah FIB UNS
waridihs@gmail.com

ABSTRAK
Dalam masyarakat Jawa berkembang cerita rakyat mengenai Pundhen Watu Punthuk Kahyangan
Dlepih yang menjadi pepali sehingga dipatuhinya. Inti cerita rakyat tersebut menjelaskan proses pertapaan
Panembahan Senopati menjadi seorang raja besar di Kerajaan Mataram. Kepatuhan masyarakat setempat pada
cerita rakyat ini akhirnya juga menjiwai kehidupan sosial mereka. Itulah sebabnya penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan kehidupan sosial berupa budaya gotong royong sebagai bentuk partisipasi masyarakat
di sekitar Kahyangan Dlepih.
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Populasinya adalah masyarakat pemilik cerita rakyat
Kahyangan Dlepih. Sampelnya meliputi informan terpilih. Pelaksanaannya menggunakan teknik observasi
partisipatif dan wawancara mendalam (indepht interviewing). Informan diperoleh dengan teknik purposive
sampling dengan model snowball sampling. Analisis data bersifat interaktif melalui proses bentuk siklus.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan cerita rakyat tersebut dapat memberikan
petunjuk untuk hidup bermasyarakat dengan bergotong royong. Implementasi budaya gotong royong dengan
partisipasi masyarakat dapat mempercepat proses pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian
keadaan masyarakat yang kondusif dan proses pembangunan yang baik dapat mewujudkan
kebhinekatunggalikaan.
Kata kunci: Cerita rakyat, gotong royong, partisipasi masyarakat, dan kebhinekatunggalikaan.

ABSTRACT
In the Java community thrive folklore of Pundhen Watu Punthuk Kahyangan Dlepih became pepali so
their obey. The core folklore describes the process of the hermitage Panembahan Senopati to be a great king in
the kingdom of Mataram. Compliance with the local community on this folklore eventually also animates their
social life. That is why this study aims to describe the social life about a culture of mutual aid as a form of
public participation around the Kahyangan Dlepih.
This research is descriptive qualitative. Its population is community the owner of Kahyangan Dlepih
folklore. The sample includes selected informants. Implementation using the technique of participant
observation and in-depth interviews.The informant obtained by technique purposive sampling with a model of
snowball sampling. Interactive data analysis through the process of cycle forms.
These results indicate that based on the folklore can provide clues to live in a society with mutual
cooperation (gotong royong). Implementation of a culture of mutual cooperation with participation from
community can accelerate the process of sustainable development. Thus the state of society that is conducive
and good development process can realize kebhinekatunggalikaan.
Keywords: folklore, mutual cooperation (gotong royong), public participation, and kebhinekatunggalikaan.

A. PENDAHULUAN
Gotong royong merupakan budaya masyarakat yang akan memberikan banyak sekali
keuntungan. Semakin banyak orang yang terlibat dalam usaha membangun atau membersihkan suatu
lingkungan, maka akan semakin ringan pekerjaan dari masing-masing individu yang terlibat di
dalamnya. Selain meringankan pekerjaan yang harus ditanggung oleh masing-masing individu,
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gotong royong juga membuat sebuah pekerjaan menjadi lebih cepat untuk diselesaikan. Artinya,
gotong royong dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Gotong royong memiliki
nilai-nilai yang menjadikan gotong royong menjadi budaya yang sangat baik untuk dipelihara. Gotong
royong dapat menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar
sesama anggota masyarakat. Masyarakat yang mau melakukan gotong royong akan lebih peduli pada
orang-orang yang ada di sekitarnya. Mereka rela untuk saling berbagi dan tolong-menolong.
Masyarakat juga dapat lebih “guyup” karena gotong royong menjaga kebersamaan dan kekeluargaan
antarsesama anggota yang ada di masyarakat.
Lingkungan yang harmonis akan menyehatkan masyarakatnya. Ketika ada satu anggota
masyarakat yang kesulitan, maka anggota masyarakat lain akan sigap memberikan pertolongan.
Hubungan sosial yang baik dan harmonis seperti ini dapat dibangun jika masyarakat mau melakukan
kegiatan gotong royong. Gotong royong dapat menumbuhkan hubungan sosial yang baik pada
masyarakat.

Sebagai

akibatnya,

hubungan

antaranggota

masyarakat

pun

akan

semakin

harmonis. Dalam skala yang lebih besar, gotong royong dapat meningkatkan rasa persatuan dan
kesatuan nasional. Masyarakat yang sudah solid di tingkat RT atau RW akan mampu menjalin
persatuan yang lebih besar lagi dalam skala nasional. Gotong royong mampu menyadarkan
masyarakat jika kita semua berada di tanah air yang sama, sehingga sikap persatuan dan kesatuan
yang ada juga harus diwujudkan dari Sabang sampai Merauke, yakni pada seluruh daerah di
Indonesia.
Tumbuh berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh
adanya kesempatan, kemauan, dan kemampuan yang diberikan kepada masyarakat untuk
berpartisipasi. Partisipasi masyarakat terhadap objek wisata budaya Kahyangan Dlepih dilakukan
sebagai akibat dari terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan anggota
masyarakat yang lain dan dijalankan dengan sukarela. Partisipasi yang paling banyak adalah pada
saat pertemuan atau musyawarah. Masyarakat hadir dan terlibat pada waktu pertemuan di tingkat
desa, dusun, dan RT atau lingkungan. Warga masyarakat tidak hanya hadir, akan tetapi juga ikut
dalam mengemukakan dan memberikan saran atau masukan sebelum diputuskan. Masyarakat terlibat
dalam musyawarah mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan, dan
pelestarian.
Partisipasi menurut Mubyarto (dalam Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003:58) adalah
kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti
harus mengorbankan kepentingannya sendiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat
diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan
pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Margono
Slamet, 2003). Ginandjar Kartasasmita (1996) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat
disesuaikan dengan kondisinya, yaitu bahwa partisipasi melibatkan warga masyarakat khususnya
kelompok sasaran dalam pengambilan keputusan sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian
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dan pemanfaatan hasil-hasilnya. Partisipasi mendukung masyarakat untuk mulai sadar akan situasi
dan masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk
mengatasi masalah yang dihadapinya serta berupaya mencari jalan keluar yang dapat dipakai untuk
mengatasi masalah mereka. Partisipasi juga membantu masyarakat miskin untuk melihat realitas
sosial ekonomi yang mengelilingi mereka. Partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh
masyarakat sendiri, dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri, dengan menggunakan sarana dan
proses, di mana mereka dapat menegaskan kontrol dengan efektif. Partisipasi tersebut dapat
dikategorikan: (1) warga dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang oleh orang
lain dan dikontrol oleh orang lain; dan (2) partisipasi adalah proses pembentukan kekuatan untuk
keluar dari masalah mereka sendiri. Titik tolak partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian
mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang sadar (Dradjat Tri Kartono, 2004:41-42).
Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu
kegiatan. Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat

dari terjadinya interaksi sosial antara

individu yang bersangkutan dengan anggota masyarakat yang lain (Dawam Raharjo, dalam
Mardikanto, 2007:110). Sehubungan dengan itu, bentuk-bentuk kegiatan partisipasi yang dilakukan
oleh setiap warga masyarakat dapat berupa: (1) menjadi anggota kelompok-kelompok masyarakat; (2)
melibatkan diri pada kegiatan diskusi kelompok; (3) melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan organisasi
untuk untuk menggerakkan partisipasi masyarakat yang lain; (4) menggerakkan sumberdaya
masyarakat; (5) mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan; dan (6) memanfaatkan
hasil-hasil yang dicapai dari kegiatan masyarakatnya.
Pada dasarnya partisipasi atau peranserta masyarakat merupakan bentuk keterlibatan dan
keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam maupun dari luar, dalam
keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Kegiatannya mencakup: (a) pengambilan keputusan
dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, dan pengawasan); dan (b)
pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai. Dengan demikian, ada empat macam kegiatan yang
menunjukkan partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan, yaitu: (1) partisipasi dalam
pengambilan keputusan; (2) partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan; (3) partisipasi dalam pemantauan
dan evaluasi pembangunan; dan (4) partisipasi dalam pemanfaatan hasil-hasil pembangunan.
Sayangnya, partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan sering kurang mendapat perhatian
pemerintah dan administrator pada umumnya, yang seringkali menganggap bahwa dengan selesainya
pelaksanaan pembangunan itu otomatis manfaatnya akan pasti dapat dirasakan oleh masyarakat
sasarannya.
Partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan
dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Dalam kegiatan pembangunan,
partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab
masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup
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mereka. Artinya, melalui partisipasi yang diberikan, berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan
pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah sendiri,
akan tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat yang akan diperbaiki mutu hidupnya. Di pihak lain,
tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, menunjukkan adanya
kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya untuk terlibat
secata aktif dalam proses pembangunan. Selanjutnya, Mardikanto (2007:111) juga menyatakan
bahwa, di pihak lain tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan,
menunjukkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan oleh pemerintah kepada
masyarakatnya untuk terlibat secara aktif di dalam proses pembangunan.
Kata kunci partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah adanya kesukarelaan anggota
masyarakat untuk terlibat

dalam kegiatan pembangunan. Berkaitan dengan itu, Dusseldorp

(Mardikanto, 2007:114) membedakan adanya beberapa jenjang kesukarelaan sebagai berikut: (1)
partisipasi spontan; (2) partisipasi terinduksi; (3) partisipasi tertekan oleh kebiasaan; (4) partisipasi
tertekan oleh alasan sosial ekonomi; dan (5) partisipasi tertekan oleh peraturan.
Partisipasi spontan, yaitu peranserta yang tumbuh karena motivasi instrinsik berupa
pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri. Partisipasi terinduksi, yaitu peranserta yang
tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan) dari
luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk berpartisipasi. Partisipasi
tertekan oleh kebiasaan, yaitu peranserta yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan
sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya, atau peranserta yang dilakukan untuk
mematuhi kebiasaan, nilai-nilai atau norma yang dianut oleh masyarakat setempat dan jika tidak
berperanserta khawatir akan tersisih atau dikucilkan masyarakatnya. Partisipasi tertekan oleh alasan
sosial ekonomi, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau
menderita kerugian atau tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu peranserta yang dilakukan karena takut menerima hukuman
dari peraturan atau ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.
Margono Slamet (Mardikanto: 119) menyatakan bahwa tumbuh berkembangnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

(a) adanya

kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi; (b) adanya kemauan masyarakat
untuk berpartisipasi; dan (c) adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.
Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diupayakan
melalui kegiatan komunikasi pembangunan, yakni: (1) menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk
berpartisipasi; (2)

menginformasikan

tentang adanya kesempatan bagi masyarakat untuk

berpartisipasi; (3) menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi; (4)
menggerakkan

kemauan

masyarakat

untuk

berpartisipasi.

Dengan

demikian

komunikasi

pembangunan merupakan cara yang harus ditempuh untuk membangkitkan dan mengembangkan
partisipasi masyarakat dalam proses pembanguan. Harus dipahami pula bahwa pemberian kesempatan
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berpartisipasi pada masyarakat, bukanlah sekedar pemberian kesempatan untuk terlibat dalam
pelaksanaan kegiatan agar mereka tidak melakukan tindakan-tindakan yang akan menghambat atau
mengganggu tercapainya tujuan pembangunan. Yang lebih penting adalah pemberian kesempatan
berpartisipasi harus dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat setempat layak diberi kesempatan,
karena di samping memiliki kemampuan-kemampuan yang diperlukan, sebagai sesama warganegara,
mereka juga punya hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan kesempatan membangun bagi
perbaikan mutu hidupnya.

B. METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, dengan mengambil lokasi objek wisata
budaya Kahyangan Dlepih, yakni di Desa Dlepih Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. Data
dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer akan didapatkan dari para
informan, sedangkan data sekunder meliputi arsip dan dokumen resmi serta laporan yang
berhubungan dengan masalah yang diteliti. Informan kunci dipilih secara purposive sampling,
sedangkan informan selanjutnya dipilih dengan menggunakan snow ball sampling berdasarkan
informasi yang diberikan oleh informan kunci. Informan terdiri dari para pejabat di lingkungan Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Wonogiri, Kawedanan Hageng Kraton
Yogyakarta dan

Jurukunci Kahyangan Dlepih, Camat Tirtomoyo, Kepala Desa Dlepih dan

perangkatnya, tokoh masyarakat, pemuda, seniman dan para pedagang di sekitar lokasi.
Pengumpulan datanya dengan: wawancara mendalam, observasi langsung, dan mencatat
dokumen. Uji kepercayaan data menggunakan teknik triangulasi data dan review informan.
Triangulasi dilakukan dengan mengecek kembali data yang diperoleh serta melakukan verifikasi
penemuan dengan menggunakan berbagai sumber informasi.
Analisis datanya dengan teknik analisis kualitatif kasus tunggal. Dalam proses analisis
kualitatif terdapat tiga komponen utama yang harus benar-benar dipahami, yakni reduksi data, sajian
data, dan penarikan simpulan serta verifikasinya. Aktivitas analisis data dilakukan secara interaktif
dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas.

C. PEMBAHASAN
1. Latar Belakang Sosial Budaya Masyarakat
Dengan melihat penjabaran data tentang kondisi geografis dan demografisnya, masyarakat
desa yang menjadi contoh dalam penelitian merupakan masyarakat agraris. Mereka hidup dan
bermukim di daerah kebudayaan Jawa, yang menurut Koentjaraningrat (1981/1982) meliputi seluruh
bagian tengah dan timur dari pulau Jawa. Masyarakat Kecamatan Tirtomoyo sebagai salah satu
anggota kebudayaan Jawa tersebut tampak dalam pergaulan hidup maupun hubungan sosial seharihari. Apa yang disebut sebagai masyarakat yang memiliki kebersamaan cita-cita pada tata tertib
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masyarakat yang laras. Bagi mereka, pandangan manusia sebagai individu tidak begitu penting,
bahkan sebaliknya dalam kebersamaan mereka mewujudkan masyarakat dalam keselarasan hidup
yang menjamin kehidupan individu-indidvidunya (Niels Mulder, 1984:36).
Sebagai kelompok masyarakat agraris, penduduk Kecamatan Tirtomoyo mempunyai suatu
ciri budaya yang khas, antara lain: orientasi yang kuat terhadap lingkungan alam, seperti gunung,
dataran rendah, vegetasi, dan iklim. Hal ini disebabkan dalam kehidupan masyarakat agraris tersebut
selalu terlibat langsung dalam usaha menguasai dan mengendalikan, baik sumberdaya maupun
kekuatan alam. Dalam budaya agraris, masyarakat kurang berkaitan dengan hasil budaya sastra atau
tulisan literer. Budaya agraris lebih cenderung langsung berkomunikasi dengan kebutuhan-kebutuhan
dasar manusia. Kebanyakan budaya agraris ini dimiliki oleh golongan masyarakat yang berkedudukan
sosial rendah. Oleh karena itu budaya agraris juga mencerminkan jarak budaya dan jarak sosial
dengan pusat-pusat budaya atau pemerintah. Dengan demikian, dalam kehidupan masyarakat budaya
agraris dimungkinkan untuk melonggarkan diri dari ikatan-ikatan pemerintah, terutama dalam
kaitannya dengan pengaruh budaya sastra yang hadir dan tercipta dari pusat-pusat budaya. Menurut
seorang ahli antropologi (Tjandranegoro, 1981/1982: 29), bahwa sosio budaya masyarakat agraris
lebih erat berkaitan dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan masyarakatnya. Nilai-nilai yang
ditaati juga cenderung pada realitas dan kegunaan langsung, sehingga hasil budaya yang tampak lebih
bersifat ekspresif, seperti: menyanyi, menari, bersajak dan bercerita.
Demikianlah sosio budaya masyarakat Kecamatan Tirtomoyo yang tampak dalam normanorma kehidupannya, sehingga wajarlah apabila karya sastra yang bersifat istana sentris yang
diciptakan oleh pemerintah (Kerajaan Mataram) dan untuk kepentingan pemerintah itu sendiri,
menyimpang dari kenyataan yang tercermin melalui cerita rakyat yang ada. Meskipun sarana-sarana
yang ada cukup memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan wilayah Kecamatan
Tirtomoyo, namun adat-istiadat lama yang sudah terlanjur mapan dan mendarahdaging dengan
masyarakatnya tersebut sulit dihilangkan. Bahkan karena besarnya keyakinan mereka terhadap
keberadaan dan kebenaran cerita rakyat tersebut, mereka tidak merasa bahwa diri mereka terbelenggu
oleh nilai-nilai magis yang menyesatkan. Untuk itu, melalui penelitian ini penulis berharap agar dapat
menjernihkan suasana dan menempatkan hikmah cerita pada proporsi yang sebenarnya.
Kahyangan Dlepih itu terletak di sebelah tenggara Kecamatan Tirtomoyo, lebih kurang 7 Km
dari kota kecamatan. Jalan menuju tempat tersebut sudah lumayan bagus sehingga mudah dijangkau
dengan kendaraan. Kahyangan Dlepih berwujud hutan di sepanjang sungai Dlepih. Di tempat ini
terdapat peninggalan-peninggalan bersejarah, berupa: (1)

Sela Gilang, berupa batu pipih yang

terletak di atas lubuk; (2) Pasiraman, berwujud lubuk dari sungai Dlepih, tepatnya di bawah Sela
Gilang; (3) Sela Payung, berwujud batu besar yang di bawahnya berlubang seperti goa, sehingga pada
waktu hujan dapat dipakai untuk berteduh; (4) Sela Gapit atau Sela Panangkep, terletak di sebelah
utara Sela Payung, berwujud batu bercengkeling yang bagian bawahnya berlubang; (5) Sela Bethek,
berwujud batu besar biasa, juga sering disebut dengan Sela Pacaosan, terletak di sebelah utara Sela
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Gapit; (6) Pasareyan Nyai Huju, berwujud sebuah batu nisan berlapis tegel, terletak di Dukuh
Blarakan, Desa Dlepih Kecamatan Tirtomoyo; (7) Pundhen Keramat Kahyangan, berwujud sebuah
makam yang ditandai dengan batu bersusun sehingga sering disebut dengan Pasareyan Watu Punthuk,
yaitu makam almarhum Kiai Huju, terletak masih di hutan Dlepih, akan tetapi sekarang termasuk
wilayah Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo.
Pada waktu Panembahan Senopati diberi hutan Mentaok, di dalam hati ia memiliki keinginan
supaya dapat menjadi raja dan merajai seluruh tanah Jawa. Cita-cita yang demikian tadi dilandasi
dengan keinginan sepenuh hati serta melakukan meditasi. Dengan jalan bertapanya, maka
Panembahan Senopati dapat berjumpa dengan Kangjeng Ratu Kidul, yaitu Ratu dari segala jin dan
setan yang berkerajaan di tengah Samudera Selatan. Hubungan mereka berdua begitu akrab hingga
menjadi suami isteri. Dengan demikian seluruh cita-cita Panembahan Senopati selalu didukung oleh
isterinya tersebut. Pada waktu menjalankan tapa Kangjeng Panembahan Senopati selalu ditemani oleh
Kangjeng Ratu Kidul, yang juga dijaga oleh pembantunya, bernama Nyai Widanangga. Di samping
selalu berprihatin, Kangjeng Panembahan Senopati juga tidak lupa menjalankan sholat serta dzikir.
Kangjeng Panembahan Senopati bertapa di bawah Sela Payung. Tempat ini selain sepi, pemandangan
di kanan kirinya terlihat begitu indah dan alami, sehingga tepat sekali untuk mengheningkan cipta.
Salah satu hal yang penting yang ada di sini yaitu terdapatnya suara jeram yang stabil pada waktu
siang dan malam sehingga dapat membantu pemusatan cipta-rasa-karsa. Pada waktu yang longgar
Kangjeng Panembahan Senopati sering bersenang-senang, mandi di lubuk di bawah jeram tadi. Beliau
juga melakukan sholat dan dzikir di Sela Gilang. Di dalam menjalankan tapanya tersebut diketahui
oleh seorang perempuan dari Desa Dlepih, bernama Nyai Huju. Nyai Huju adalah seorang perempuan
yang pekerjaannya mencari dedaunan di hutan tersebut sebagai bahan pembuatan sayur pecel untuk
dimakan. Dengan demikian, ia sangat akrab dengan tempat tersebut. Setelah Nyai Huju melihat
Kangjeng Panembahan Senopati, di dalam hatinya merasa terpikat, sehingga dalam pencarian
dedaunan tersebut ia selalu di sekitar tempat pertapaan. Dari kebiasaan itu Nyai Huju dapat terlaksana
untuk berbincang-bincang dengan Kangjeng Panembahan Senopati, bahkan ia sempat terlupa dengan
kewajibannya di rumah. Ia selalu berangkat ke hutan tersebut pada pagi hari, dan sorenya pun ia baru
pulang, begitu seterusnya.
Pada suatu hari Kangjeng Panembahan Senopati disusul isterinya, Kangjeng Ratu Kidul.
Keduanya sangat bersuka ria dan mandi di lubuk atau tempat permandian. Setelah selesai mandi,
mereka duduk-duduk di Sela Pesalatan atau Sela Gilang. Di sinilah ia tidak lupa sholat dan dzikir,
dan tasbih selalu dibawanya. Bertepatan dengan waktu itu, Nyai Huju akan menghadap Kangjeng
Panembahan Senopati, akan tetapi melihat Kangjeng Panembahan Senopati disusul isterinya,
Kangjeng Ratu Kidul, sehingga Nyai Huju segera pulang. Pendek cerita, Kangjeng Panembahan
Senopati diterima meditasinya dengan mendapatkan petunjuk dari Tuhan, bahwa beliau sudah
diizinkan menjadi raja di Mataram. Selanjutnya, beliau akan menurunkan raja-raja besar yang merajai
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tanah Jawa. Firman Tuhan tersebut disampaikan pada waktu Kangjeng Panembahan Senopati bertapa
di Sela Payung.
Nyai Huju setiap harinya masih bekerja mencari dedauanan di sekitar tempat pertapaan,
bahkan sekarang Nyai Huju selalu mengenakan pakaian yang serba hijau, seperti busana yang
dikenakan pada Kangjeng Ratu Kidul. Perilaku yang demikian ini menyebabkan rasa cemburu Kiai
Huju. Ia mengira bahwa kalau isterinya tersebut menyeleweng. Oleh karena itu, sepeninggal Nyai
Huju ke hutan, ia dengan diam-diam membuntutinya. Sesampai Kiai Huju di dekat lubuk permandian,
melihat seorang lelaki berdampingan dengan seorang wanita yang berpakaian serba hijau seperti
isterinya. Rasa cemburu terus bertambah, kemudian Kiai Huju berprasangka bahwa wanita tersebut
adalah isterinya. Belum sampai bertindak, Kiai Huju sudah ketahuan Kangjeng Ratu Kidul, dan
seketika itu Kiai Huju berlari. Mengetahui bahwa hubungan mereka berdua tersebut diketahui orang,
Kangjeng Ratu Kidul terus berdiri dan bersabda: “O, terlihat orang Kanda”, dan seketika itu beliau
mengajak pulang dengan menarik tangan suaminya. Kangjeng Panembahan Senopati yang pada
waktu itu sedang membawa tasbih, akhirnya tasbih terputus, sehingga merjannya berantakan jatuh ke
dalam lubuk permandian. Sebelum Kangjeng Ratu Kidul pulang, ia meninggalkan pesan kepada
abdinya yang bernama Widanangga. Kangjeng Ratu Kidul berkata: “Widanangga, kau tinggal di
tempat ini jangan ikut pulang, dan tunggulah tempatku di Kahyangan ini, serta kamu saya izinkan
untuk menjadi ratu dari seluruh setan dan jin di sekeliling tempat ini. Sedangkan tasbih milik Kanda
Panembahan Senopati yang tertarik tanganku hingga berantakan ini rawatlah dan tambahkanlah
dengan batu-batu manik dari Laut Kidul agar bisa berkembang menjadi banyak, dan di kemudian hari
berikan kepada orang-orang yang berprihatin mengikuti jejak Kanda Panembahan Senopati”. Batu
tasbih berupa batu akik berlubang atau merjan, dan disebut Lirang Bang. Sedangkan batu-batu
permata tambahan dari Laut Kidul, juga sering dijumpai, misalnya batu permata hijau bundar (disebut
Manik Ringin), batu permata putih bundar (disebut Manik Toya), batu permata ungu bundar (disebut
Manik Cubung atau Cubung Kasihan), batu permata biru bundar (disebut Manik Nilapakoja), dan batu
hitam berurat rumit (disebut Bonglot).
Perintah ini seluruhnya sudah diterima oleh Nyai Widanangga, dan selanjutnya Kangjeng
Panembahan Senopati bersama Kangjeng Ratu Kidul pulang ke Mataram.
Singkat kata, Kangjeng Panembahan Senopati menjadi raja di Mataram. Meskipun beliau
sudah menjadi raja, namun masih ingat akan Nyai Huju dan Kiai Huju. Dalam kondisi yang demikian,
beliau mengutus Abdi Gandek memanggil Kiai Huju serta Nyai Huju yang berada di Dlepih, dan
diminta untuk menghadap ke Kerajaan Mataram. Tidak lama kemudian, Kangjeng Panembahan
Senopati mengutus kembali untuk menyusul Abdi Gandek. Kemudian diutuslah Tumenggung
Mandaraka supaya membunuh Kiai Huju dan akhirnya Kiai Huju terbunuh. Sebelum Kiai Huju
meninggal dunia, ia sempat berlari sampai di Desa Sidorejo, dan di sinilah Kiai Huju disiksa hingga
meninggal dunia dengan cara dilempari batu. Kemudian jenazahnya ditimbun dengan batu-batu
tersebut, sehingga tempat itu disebut Dhukuh Watu Punthuk, Desa Sidorejo Kecamatan Tirtomoyo.
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Berhubung kematian Kiai Huju dengan cara disiksa, sehingga rohnya tidak terima, dan sebelum
meninggal ia mengutuk yang hingga saat ini masih memiliki daya kekuatan yang sakti dan ghoib,
sehingga tidak ada yang berani melanggar kutukan tersebut. Adapun bunyi kutukannya sebagai
berikut: Heee, orang-orang Mataram, karena kalian menyiksa orang yang tidak berdaya dan tidak
melawannya, maka ingat-ingatlah kutukanku terhadap kalian, bahwa kalian hingga anak turunmu
besok apabila berani menginjak tempat ini, akan aku musnahkan”. Peristiwa tragis tersebut terjadi
karena Kiai Huju dianggap salah, yakni dengan berani mencemburui Kangjeng Panembahan Senopati.
Adapun Nyai Huju akhirnya dibawa untuk menghadap ke Kerajaan Mataram. Di Kerajaan Mataram
inilah Nyai Huju tinggal hingga beberapa lama. Selanjutnya, Nyai Huju disuruh kembali ke Dlepih
dengan diberi berbagai bekal pakaian dan perhiasan serta tanah. Tugas selanjutnya adalah untuk
merawat pundhen-pundhen di Kahyangan. Setelah tua Nyai Huju moksa atau meninggal, dan rohnya
tinggal di Sela Bethek dan menjadi satu dengan Nyai Widanangga. Kedua abdi tersebut hingga
sekarang bertugas menjaga dan merawat Pundhen Dlepih, melaksanakan tugas dengan patuh dari
Kangjeng Panembahan Senopati dan Kangjeng Ratu Kidul. Hingga saat ini apabila ada orang yang
diterima pengabdiannya, ia akan dijumpai oleh kedua abdi tersebut. Pundhen Watu Punthuk hingga
sekarang tidak dibicarakan secara terbuka karena masyarakat takut terhadap kutukan Kiai Huju
tersebut sehingga tetap dikeramatkan.

2. Cerita Rakyat
Cerita rakyat mempunyai kaitan yang erat dengan tata cara kehidupan sehari-hari dengan
masyarakatnya, seperti kepercayaan, adat-istiadat dan tradisi (S. Budhisantosa, 1981:66). Dengan
demikian untuk menjelaskan kaitan-kaitan erat tersebut diperlukan pengetahuan tentang: (a) penutur
cerita, (b) kesempatan cerita, (c) tujuan bercerita, dan (d) hubungan cerita dengan masyarakat.
a. Penutur Cerita
Dalam suatu kehidupan cerita rakyat, faktor penting yang harus ada adalah penutur cerita
(Rusyana, 1979:2). Penutur cerita yang baik, semestinya memiliki pengetahuan yang luas terhadap
konteks sosio budayanya, sehingga hal-hal yang menjadi latar belakang terciptanya cerita rakyat
tersebut juga terkuasai. Dengan ciri ketradisiannya tersebut cerita rakyat membutuhkan seorang
penutur cerita sebagai pendukung aktifnya. Masyarakat pendengarnya hanya bertindak sebagai
pendukung pasif dari cerita tersebut.
Di pesisir utara Jawa, ada tradisi penuturan cerita rakyat yang disebut dengan kentrung.
Penutur cerita dalam melantunkan cerita rakyatnya menggunakan iringan musik terbang atau rebana,
yang berbunyi trung, sehingga kesenian ini disebut orang banyak dengan istilah kentrung. Pada
mulanya kesenian kentrung ini diciptakan oleh Sunan Kalijaga untuk berdakwah. Isi cerita kentrung
berkisar tentang riwayat Nabi Muhammad s.a.w. dan tokoh-tokoh agama Islam yang lain. Namun
pada perkembangan selanjutnya, isi cerita kentrung meluas bahkan dapat disisipi dengan selingan
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cerita yang menyimpang dari pakem atau pokok cerita. Selingan tersebut terkadang berisi kritik sosial,
sindiran, komedi dan lain-lain yang pada umumnya menunjukkan keadaan sosial pada zamannya. Di
Blitar, kentrung disebut juga dengan tumpling, sedangkan di Tuban disebut dengan istilah jemblung.
Namun isi cerita jemblung menggunakan pakem Cerita Menak (Suripan Sadi Hutomo, 1988).
Sebagaimana pemain kentrung, penutur cerita Kahyangan Dlepih yang memenuhi syarat
mayoritas berumur di atas 50 tahun. Kondisi demikian perlu dimaklumi, karena untuk menjadi
seorang penutur yang baik tidaklah mudah. Ia harus memahami isi cerita dan juga menguasai kondisi
lingkungan masyarakat pendukungnya. Syarat inilah yang sulit dipenuhi oleh para penutur tanpa
pengetahuan dan pengalaman tentang tata kehidupan dari masyarakat pemilik cerita tersebut.
Mungkin hal inilah yang menjadi penyebab langkanya penutur muda yang memenuhi syarat, karena
hanya orang-orang tualah yang melalui pengalaman hidupnya dapat mempelajari tentang tata
kehidupan masyarakat lingkungannya.
Berangkat dari beberapa persyaratan di atas, maka lapisan masyarakat yang memiliki
kemungkinan lebih besar sebagai penutur cerita yang baik adalah mereka-mereka yang terkemuka di
dalam pergaulan masyarakatnya. Sebab pada umumnya tokoh masyarakat memiliki fasilitas yang
lebih dibandingkan dengan masyarakat awam. Segala gagasan dan pendapatnya sering digunakan
sebagai pedoman atau tuntunan.
b. Kesempatan Bercerita
Unsur cerita pada cerita rakyat Kahyangan Dlepih ini yang sangat menonjol adalah unsur pepali atau
kutukan, di mana bagi mereka yang melanggar larangan itu akan terkena sangsi yang berupa
kesengsaraan. Sehubungan hal itu maka kesempatan cerita yang paling dominan dalam cerita rakyat
di atas bahwa setiap diselenggarakannya upacara tradisional yang berlangsung setiap tahun baru Saka,
yang jatuh setiap tanggal 1 (satu) bulan Sura (bulan pertama tahun Saka). Menurut informasi dari
masyarakat setempat,

kesempatan lain yang memungkinkan penutur mengisahkan cerita rakyat

tersebut adalah:
1) Pada waktu santai di malam hari, ketika anak-anak berangkat tidur, biasanya para orang
tua bercerita atau mendongeng. Meskipun hal yang diceritakan tersebut berhubungan dengan cerita
rakyat Kahyangan Dlepih, namun mengingat objek penyampaiannya adalah anak-anak maka cerita
yang disampaikan bersifat ringan. Penutur berusaha menghilangkan jalinan cerita yang negatif.
Kesempatan bercerita semacam itu tidak bisa menghasilkan jalinan cerita yang baik, benar, dan utuh.
Oleh karena itu kesempatan bercerita tersebut tidak penulis gunakan sebagai sumber data.
2) Pada waktu ada kejadian keramat, akibat pelanggaran terhadap kutukan Kiai Huju, yang
sudah menjadi mitos bagi masyarakat pendukungnya. Penuturan ini cenderung bersifat gosip.
Peristiwa-peristiwa yang terjadi sering dibesar-besarkan sehingga kebenaran ceritanya tidak dapat
dipertanggung-jawabkan. Hasil cerita ini pun tidak penulis gunakan sebagai sumber data.
3) Pada waktu ditanyakan orang. Kesempatan bercerita semacam ini jarang sekali terjadi,
karena pihak penanya akan mendapatkan jawaban setelah ia memenuhi beberapa syarat yang diajukan
637

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN MUTAKHIR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN KEBHINEKATUNGGALIKAAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

oleh penutur. Persyaratan tersebut antara lain: (1) apa tujuan pencari data, dan (2) sejauh mana data
yang dibutuhkan dari informan. Dengan persyaratan tersebut selanjutnya dapat ditentukan bentuk laku
yang harus dikerjakan oleh si pencari data, agar tercapai tujuannya. Sebagai pencari data, penulis pun
berusaha memenuhi segala syarat yang diajukan oleh informan agar memperoleh data yang baik,
benar, dan utuh.
c. Tujuan Bercerita
Pada umumnya tujuan bercerita dari para penutur tersebut adalah sebagai sarana pendidikan
dari orang tua kepada generasi penerusnya, yang secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut.
1) Agar generasi muda dapat mengetahui seluk-beluk cerita yang hidup dalam lingkungan
masyarakatnya. Dengan demikian diharapkan dapat mengambil hikmah ceritanya.
2) Dengan diwarisinya cerita rakyat tersebut oleh generasi muda maka adanya bahaya
kepunahan cerita dapat terhindarkan. Bahkan selanjutnya mereka diharapkan dapat
melestarikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
d. Hubungan Cerita dengan Masyarakat
Pada umumnya cerita rakyat mempunyai hubungan yang erat dengan tata cara kehidupan
sehari-hari dari masyarakatnya (S. Budhisantosa, 1981:66). Tata cara kehidupan masyarakat yang
dianggap penting direkam ke dalam suatu tradisi, baik yang berupa kepercayaan, adat-istiadat, ilmu
pengetahuan, maupun yang lain-lainnya. Hasil rekaman dari suatu peristiwa penting itulah yang
kemudian disebut sebagai cerita rakyat. Dengan demikian maka jelaslah hubungan di antara
keduanya, atau lebih tegas dapat dinyatakan bahwa cerita rakyat diciptakan oleh rakyat dan untuk
rakyat.
Begitu pula cerita rakyat tentang Kahyangan Dlepih, ini juga memiliki hubungan yang erat,
baik masyarakat maupun lingkungan alamnya. Hal ini tercermin dari jalinan ceritanya yang
menguraikan tentang asal-usul suatu tempat dan peristiwanya, yang di dalamnya melibatkan unsur
alam dan manusia. Masyarakat pendukung cerita beranggapan bahwa cerita yang hidup dan tumbuh
berkembang dalam lingkungannya tersebut, merupakan norma kehidupan yang harus dipatuhi dan
diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan keduanya merupakan persenyawaan yang tidak
mungkin terpisahkan satu sama lain.
Peranserta pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif
dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam maupun dari luar dalam keseluruhan proses
kegiatan yang bersangkutan, yang mencakup: pengambilan keputusan dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil
kegiatan yang dicapai. Upaya penumbuh dan pengembangan partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dapat diupayakan melalui kegiatan komunikasi pembangunan. Tujuan komunikasi
pembangunan bukanlah sekedar untuk memasyarakatkan pembangunan dan penyampaian pesanpesan pembangunan saja, melainkan yang lebih penting adalah menumbuhkan, menggerakkan, dan
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memelihara partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Komunikasi pembangunan
merupakan cara yang harus ditempuh untuk membangkitkan dan mengembangkan partisipasi
masyarakat dalam proses pembangunan. Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi itu baru akan
tumbuh jika masyarakat telah mengetahui tentang: (1) adanya masalah yang sedang dihadapi dan
memerlukan upaya pemecahannya; (2) adanya kemampuan masyarakat sendiri untuk memecahkan
masalahnya sendiri; (3) pentingnya partisipasi setiap warga masyarakat dalam pemecahan masalah
tersebut melalui suatu kegiatan pembangunan; dan (4) adanya kepercayaan dalam diri setiap warga
masyarakat yang bersangkutan bahwa mereka mampu memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi
pelaksanaan pembangunan tersebut. Dengan demikian setiap kegiatan komunikasi pembangunan
harus mampu menyampaikan pesan-pesan informatif dan persuasif yang relevan dengan keempat
unsur tersebut sehingga mampu menumbuhkan, menggerakkan dan menjamin

terpeliharanya

hubungan unsur individu.

D. SIMPULAN
Berdasarkan cerita rakyat Pundhen Watu Punthuk Kahyangan Dlepih dapat memberikan
petunjuk untuk hidup bermasyarakat. Petunjuk tersebut adalah sistem sosial dengan bergotong
royong. Implementasi budaya gotong royong memerlukan partisipasi dari masyarakat. Dengan
partisipasi dari masyarakat dapat mempercepat proses pembangunan yang berkelanjutan.
Pembangunan yang adil dan merata akan menciptakan kondisi masyarakat yang kondusif dan
partisipatif. Kondisi yang demikian dapat menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antaranggota
masyarakat. Dengan demikian dapat mewujudkan kebhinekatunggalikaan.
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RELATIVITAS BAHASA DALAM TERJEMAHAN UNGKAPAN APPECIATION
NOVEL THE ADVENTURES of TOM SAWYER DAN DUA VERSI
TERJEMAHANNYA DALAM BAHASA INDONESIA

Waskito, Nababan, Santosa
Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta
(waskitoaji50@gmail.com)
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan relativitas bahasa kesalahan
penerjemahan dalam ungkapan appreciation pada dua novel bahasa Indonesia yang diterjemahkan
dan diterbitkan oleh dua penerbit dan dua penerjemah berbeda, mendeskripsikan tentang factor
yang menyebabkan kesalahan dalam penerjemahan appecition, dan menggambarkannya dengan
relativitas bahasa. Jenis dari penelitian ini adalah deskriptif kulitatf dan termasuk dalam penelitian
yang terpancang. Data pada penelitian ini adalah kata, frasa, klausa yang mengandung ungkapan
appreciation dalam novel The Adventures of Tom Sawyer. Hasil dari penelitian ini ditemukan
delapan jenis ungkapan appreciation, yaitu, positive impact, negative impact, positive quality,
negative quality, negative balance, positive complexity, positive valuation, negative valuation dan
berdasarkan hasil dari penerjemahan diketahui bahwa keterbatasan bahasa, keterbatasan kata
emosi, dan pemahaman dalam penerjemahan merupakan factor utama dari kesalahan dalam
penerjemahan.
Kata Kunci: terjemahan; relativitas bahasa; appreciation.
This research is aimed to describe relativity language and error in transalting appreciation
in novel The Adventures of Tom Sawyer and its two translations which was translated by two
different translators and published by two different publishers, describe factor cause problem in
transalting appreciation,and describe it with language relativity.The type of this research was
descriptive qualitative and categorized as embedded research. The data in this research are words,
phrase, and clauses containing appreciation found in the novel The Adventures of Tom Sawyer.
The result of research found eights types of appreciation, positive impact, negative impact,
positive quality, negative quality, negative balance, positive complexity, positive valuation,
negative valuation and based the result of translation shown that language limitation, emotiotional
word limitation and undertstanding in transalting are the main factors caused error in translating .
Keywords: Translation; language relativity; appreciation.

A. PENDAHULUAN
Bahasa merupakan medium tanpa batas yang membawa sesuatu didalamnya,
yaitu segala sesuatu yang mampu termuat dalam lapangan pemahaman manusia. Lebih
lanjut lagi, menurut Suriasumantri (1998) bahasa diartikan sebagai media untuk berfikir
bagi manusia secara abstrak dimana objek-objek yang faktual ditransformasikan menjadi
simbol-simbol bahasa yang abstrak dan dengan adanya transformasi tersebut secara tidak
langsung manusia akan dapat berfikir tentang sebuah objek meskipun objek tersebut tidak
terinderakan sewaktu manusia dalam proses berfikir. Secara konkrit bahasa dalam bentuk
transformasi ini bisa digambarkan sebagai alat komunikasi yang terorganisasi dalam
bentuk satuan-satuan seperti kata, frasa dan klausa dan kalimat yang merupakan hasil
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kesimpulan dari indera manusia yang ditransformasikan kedalam bentuk semiotika yang
sedang melakukan pekerjaan didalam suatu konteks kultural tertentu yang digunakan
secara lisan dan tulis (Wiratno dan Santosa, 2013:12). Dalam wujudnya secara bahasa
selalu berbentuk teks. Adapun yang dimaksud dengan teks adalah satuan lingual yang
mengungkapkan makna secara kontekstual. Istilah teks dalam hal ini dianggap sama
dengan wacana dan satuan lingual tersebut dapat berupa kata, kelompok kata, klausa atau
sekumpulan paragraf.
Secara fungsional, bahasa mengemban tiga fungsi utama, yaitu ideasional,
interpersonal dan tekstual. Ketiga fungsi itu dalam berkomunikasi dapat menunjukkan
realitas

yang berbeda.

Dibawah

fungsi

ideasional,

bahasa

digunakan untuk

mengungkapkan realitas fisik-biologis serta berkenaan dengan interpretasi dan
representasi pengalaman. Secara interpersonal bahasa digunakan sebagai cara untuk
mengungkapkan realitas sosial yang berkenaan dengan interaksi antara penulis/penutur
dengan pendengar atau pembaca dan secara tekstual bahasa digunakan untuk
mengungkapkan realitas semiotik atau relaitas simbol dan berkenaan dengan cara
penciptaan teks dalam konteks (Wiratno dan Santosa, 2013:16). Dapat dijelaskan bahwa
bahasa merupakan konstruksi realitas/biologis, relitas sosial, dan realitas simbol yang
menjadi fondasi dari ideasional, interpersonal dan tekstual. Secara realitas fisik/bilogis,
bahasa digunakan untuk melaporkan isi atau maksud sebagai hasil observasi yang
dilakukan oleh penutur atau penulis. Hal yang dilaporkan adalah apapun yang berada di
dalam dan disekitar diri penutur/ penulis tersebut. Secara realitas sosial, bahasa digunakan
untuk

melakukan

peran

yang

dilakukan

oleh

penulis/penutur

terhadap

pendengar/pembaca. Peran itu tampak pada kenyataan bahwa bahasa merupakan alat
untuk menjalin sekaligus memaparkan hubungan sosial. Secara realitas semiotik/simbol,
bahasa mengungkapkan isi (hasil observasi tersebut) melalui bentuk-bentuk lingual (teks)
yang sesuai dengan tujuan pengungkapan tersebut.
Didalam pengungkapan pesan yang terbentuk pada fungsi ideasional,
interpersonal dan tekstual yang akan disampaikan kepada orang lain didalam bahasa,
seorang penutur selalu melibatkan pemikiran dan dari hal inilah timbul suatu hubungan
antara pemikiran dan bahasa. Hubungan antara pemikiran dan bahasa baik secara
ideasional, interpersonal dan tektual selalu dipengaruhi oleh linguistic relativity dan
linguistic determinism (Saphir dan Whorf, dalam Widhiraso, 2013:3).

Lingusitic

relativity merupakan perbedaan struktur bahasa secara umum parallel dengan perbedaan
kognitif non bahasa (nonlinguistic cognitive). Perbedaan bahasa menyebabkan perbedaan
pemikiran orang yang menggunakan bahasa tersebut dan linguistic determination; yang
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merupakan struktur bahasa yang mempengaruhi cara individu mempesepsi dan menalar
dunia perseptual. Dengan kata lain, struktur kognisi manusia ditentukan oleh kategori dan
struktur yang sudah ada dalam bahasa. Pengaruh bahasa terhadap pikiran dapat terjadi
melalui habituasi dan melalui aspek formal bahasa, misalnya gramar dan leksikon.
Whorf mengatakan “grammatical and lexical resources of individual languages
heavily constrain the conceptual representations available to their speakers”.
Grammar dan leksikon dalam sebuah bahasa menjadi penentu representasi konseptual
yang ada dalam pengguna bahasa tersebut.
Dalam mengungkapkan suatu ekspresi, selain dipengaruhi oleh pikiran,
seorang penutur secara tidak langsung telah menjalankan peran dari metafungsi
interpersonal. Seperti telah dijelaskan diatas, metafungsi ini berperan dalam
kaitannya interaksi antara manusia dengan manusia dalam bentuk dialog, percakapan
dan pada karya sastra bentuk ini selalu disertai dengan tanda petik dua sebagai bentuk
dari ujaran langsung yang dihasilkan penulis guna menguatkan deskripsi yang telah
ditulis sebelumnya. Dalam mengungkapakan ekpsresi dalam suatu interpersonal,
seorang penutur dalam cerita ataupun dalam kehidupan sebenarnya tidak terlepas
dengan pengungkapa dari perasaan. Ungkapan perasaan dari seseorang ketika
berkomunikasi inilah terkadang mempunyai makna yang baik (positive) dan makna
yang tidak baik atau kurang baik (negative) dan dalam linguistik teori yang
membahas tentang perasaan ini disebut dengan appraisal. Teori appraisal pada
dasarnya dibagi menjadi tiga, yaitu attitude, graduation dan engagement. Attitude
digunakan untuk menganilisis jenis dari ungkapan yang terjadi dalam interaksi sosial,
graduation digunakan untuk mengukur lemah kuatnya ungkapan itu dan biasanya
berhubungan dengan intensifier dan tingkat perbandingan dan engagement
berhubungan dengan asal dari ungkapan tersebut. Teori ini digagas pertama kalinya
oleh Martin dan Rose dan disempurnakan lagi oleh Martin dan White. Pada
penjelasannya, Martin dan Rose memaparkan bahwa attitude pada dasarnya dibagi
menjadi menjadi tiga, yaitu affect, analisis terhadap perasaan yang dilakukan oleh si
penutur tentang apa yang dirasakan dalam hatinya, judgement, evaluasi yang dari
sikap seseorang tentang perilaku yang dilakukan dalam interaksi sosial dan
appreciation

evaluasi

yang

dilakukan

terhadap

benda

atau

sesuatu

yang

mempengaruhi dari suasana hati si pengevaluasi.
Ungkapan yang mengekspresikan tentang perasaan ini dalam kaitannya
dengan relativitas bahasa merujuk pada penggunaan dan penerapan dalam suatu
situasi sosial tertentu. Situasi sosial yang berkaitan dengan pola pikir dan berrbahasa
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secara detail diungkapkan oleh Levi (1989) yang dalam studinya meneliti tentang
perasaan dari pedalaman orang Tahiti dan hasil dari penelitian tersebut terungkap
bahwasannya evaluasi perasaan tersebut seringkali menimbulkan kesalahpahaman
terutama dalam penglihan kedalam bahasa lain. Faktor yang mempengaruhi
timbulnya kesalahan tersebut, yaitu budaya bahasa yang berbeda antara satu bangsa
dengan bangsa lainnya, keadaan geografis, keadaan sosial dan dalam karya sastra hal
ini nampak sekali terutama pada novel-novel yang dikarang pada awal tahun 1800an
dimana pada saat itu di sebagian penjuru dunia terutama Eropa sedang terjadi
ketimpangan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Dengan memperhatikan
beberapa masalah yang berkaitan antara relativitas bahasa dengan ungkapan ekspresi
yang berhubungan dengan sikap beserta penerjemahannya terutama dalam karya
sastra novel. Didalam penelitian ini ditujukan untuk menganalisis tentang relativitas
bahasa pada ungkapan yang mengandung sikap dalam novel The Adventures of Tom
Sawyer beserta dua terjemahannya. Analisis ungkapan sikap dalam penelitian ini
akan merujuk pada evaluasi ungkapan penilaian tentang benda atau sesuatu selain
manusia yang ada dalam novel The adventures of Tom Sawyer dan dibandingkan
dengan dua terjemahannya dilihat dari relativitas bahasa dan terjemaha nnya. Novel
The Adventures of Tom Sawyer ini merupakan novel klasik yang dikarang oleh Mark
Twain pada tahun 1876 yang menceritakan tentang petualangan dari Tom, anak nakal
yang mempunyai seribu cara dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dalam
kehidupannya.

B. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif
yang menekankan pada proses analisis secara induktif yang berbentuk studi kasus
terpancang ( embedded case study) dan termasuk studi kasus tunggal. Sumber data dalam
penelitian ini berbentuk kata, frasa dan klausa dalam novel The Adventures of Tom
Sawyer dan dua terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Data yang digunakan dalam
penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data
kualitatif yang didapat peneliti pada lokasi penelitian, yaitu ungkapan yang mengandung
appreciation yang terdapat dalam novel The Adventures of Tom Sawyer dan dua
terjemahannya dalam Bahasa Indonesia yang berupa kata, klausa dan frasa. Sedangkan
data sekunder merupakan data pelengkap yang telah dikumpulkan oleh orang lain dan
kemudian dipergunakan kembali dengan cara yang berbeda. Teknik cuplikan di dalam
penelitian ini adalah Criterion-based sampling atau purposive sampling. Criterion based
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sampling digunakan untuk memperoleh kedalaman dan kelengkapan data dalam
menghadapi relitas dan tidak ditujukan untuk mengusahakan generalisasi atau populasi
melainkan untuk memperoleh kedalaman studi di dalam konteks tertentu. Criterion-based
sampling atau purposive sampling didalam penelitian ini digunakan untuk pemilihan
sumber data
III.Hasil Temuan
Pada bagian ini dipaparkan tentang hasil temuan dan pembahasan mengenai
relativitas ungkapan appreciation pada novel klasik The Adventures of Tom Sawyer dan
dua terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Data yang ditemukan dalam penelitian ini
berjumlah 53 data yang didominasi oleh appreciation reaction quality dengan perolehan
data sebanyak 40 data yang diikuti valuation, complexity, impact dan balance. Frekuensi
dari data yang didapat tersebut dapat ditabulasikan sebagai berikut
Tabel Tabulasi data Appreciation Pada Bahasa Inggris dan Dua Terjemahannya
Penerjemahan BSa 2

Penerjemahan BSa 2

1

1

1

+

Attribute

1

Jumlah

Quality

2
4

1

1

3

+

Epithet

4

+

Attribute

1

−

Epithet

2

2

−

Attribute

14

11

+

Epithet

2

2

+

Attribute

11

8

−

Attribute

1

+

Attribute

5

4

1

40

31

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Jumlah
Balance

3

1

−

Attribute

Jumlah
+

Attribute

1

3

1

1
2
3

6

7
2

3

5

6

1

1
5
8

25

14
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Hilang

Attribute

Graduation

−

Impact

Jenis

1

Kategori

1

Tetap

1

Hilang

Epithet

Graduation

+

BSu

Jenis

BSu

Kategori

n

Bentuk

Bentuk

Tetap

Appreciatio

Bentuk

Bergeser

Jumlah

Bergeser
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Complex

+

Attribute

2

1

1

1

1

3

2

1

2

1

ity
Jumlah
−

Epithet

1

1

Valuatio

−

Attribute

2

2

n

+

Attribute

3

2

1

2

1

6

5

1

4

2

Jumlah

1
2

1.Positive Impact
Positive Impact merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap benda atau sesuatu
selain manusia yang dianggap menarik perhatian si pengevaluasi. Data pada penelitian ini
ditemukan 3 data dan pada hasil penerjemahan BSa 1 ditemukan 2 pergeseran jenis
attitude sedangkan pada BSa 2 tidak ditemukan pergeseran dan contohnya adalah sebagai
berikut
Data

Appraised

Appraising

Form

Attitude
Affect

Judge

Appreciation

Graduation
Force

ment
BSu

Confessio

most

n

astounding

BSa1 pengakuan paling hebat

BSa2 pengakuan paling

Epithet

Epithet

Epithet

mengejutka

Positive

Intensifie

Impact

r Raise

Positive

Intensifie

Quality

r Raise

Positive

Intensifie

Impact

r Raise

n
Pada analisis data positive impact ditemukan pergeseran antara data antara bahasa
sumber dengan penerjemahan novel satu (BSa1), yaitu pada jenis appreciationnya dan
pada penerjemahan dua (BSa 2) sama sekali tidak ditemukan peregeseran. Data BSu most
astounding diterjemahkan pada BSa 1 menjadi “paling hebat” dan pada BSa 2
diterjemahkan menjadi “paling mengejutkan”. Pada BSa 1 pergeseran jenis dari reaction
positive impact menjadi positive reaction quality disebabkan oleh hasil penerjemahan
most astounding menjadi “paling hebat”.
2.Negative Impact
Negative Impact merupakan evaluasi yang dilakukan terhadap benda atau sesuatu
selain manusia yang dianggap tidak menarik perhatian si pengevaluasi seperti jelek,
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membosankan, kuno dan lain sebagainya. Pada analisis ini hanya ditemukan satu data dan
dalam penerjemahan BSa 1 dan BSa 2 tidak bergeser.
Data

Appraised

Appraising

Form

Attitude
Affect

BSu

It

Mighty

Attribute

curious

BSa1

Ini

Sangat

Attribute

mencurigakan

BSa2

Sungguh

Attribute

aneh

Graduation

Judge

Appreciatio

ment

n

Force

Negative

Intensifi

Reaction

er

Impact

Raise

Negative

Intensifi

Reaction

er

Impact

Raise

Negative

Intensifi

Reaction

er

Impact

Raise

Foc

Data diatas adalah contoh dari data negative impact yang tidak mengalami
pergeseran pada hasil penerjemahan BSa 1 dan BSa 2. Data pada BSu mighty curious
diterjemahkan pada BSa 1 menjadi “sangat mencurigakan” dan pada BSa 2 diterjemahkan
menjadi “sangat aneh”. Hasil pada BSa 1 dan BSa 2 tidak ditemukan adanya perbedaan
dari bentuk, appreciation, skala dan graduationnya. Data pada BSa 1 dan BSa 2
berbentuk attribute yang merupakan jenis dari appreciation negative impact yang
berskala raise serta bagian dari force intensifier.
3.Positive Quality
Appreciation positive quality adalah evaluasi yang timbul karena reaksi terhadap
benda atau sesuatu selain manusia yang menyenangkan seperti cantik, bagus,
menggembirakan, megah dan lain sebagainya. Pada penelitian ini ditemukan 23 data
appreciation reaction quality positive dan hasil terjemahan pada BSa 1 ditemukan 18 data
diterjemahkan secara tetap serta 5 data bergeser dan pada BSa 2 ditemukan 16 data tidak
bergeser dan 7 data bergeser. Pergeseran pada BSa 1 terjadi pada tingkatan graduation
dan kategori sedangkan pada BSa 2 hanya pada graduation saja dan contoh analisisnya
adalah sebagai berikut:
Data

Appraised Appraising Form

Attitude
Affect

BSu

Bean

Good

Attribute

Graduation

Judgement Appreciation

Force

Positive

Attitudinal

Reaction

lexis

Quality

Raise
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BSa1

Kacang

Bagus

Attribute

polong

BSa2

Kacang

Memang

Attribute

Positive

Attitudinal

Reaction

lexis

Quality

Raise

Positive

Bagus

Sharpen

Reaction
Quality

Data diatas adalah contoh dari pergeseran pada BSa2 yang terjadi pada bentuk
graduationnya. Data dalam BSu, good diterjemahkan kedalam BSa 1 menjadi “bagus”
dan pada BSa 2 menjadi “memang bagus”. Hasil penerjemahan pada BSa 1 tidak
ditemukan adanya pergeseran pada bentuk data, jenis appreciation, skala dan
graduationnya. Antara BSu dan BSa 1 mempunyai bentuk data, jenis appreciation, skala
dan bentuk gradution yang sama, yaitu attribute, positive reaction quality dan attitudinal
lexis raise. Pada hasil penerjemahan BSa 2, penerjemah menambahkan kata “memang”
yang mengakibatkan berubahnya bentuk graduation dari force attitudinal lexis raise
menjadi focus sharpen. Kata “memang” pada BSa 2 berfungsi untuk menajamkan atau
menaikkan tekanan dari kata “bagus” dan jika dibandingkan dengan BSa 1 maka hasil
penerjemahan kata good pada BSa 2 mempunyai tekanan yang lebih kuat dalam
mengevaluasi terhadap benda yang dievaluasi, yaitu bean.
Data

Appraised

Appraising Form

Attitude
Affect

BSu

BSa1

That

Nice

seru sekali

Attribute

Attribute

Judgement

Graduation
Appreciation

Force

Positive

Attitudinal

Reaction

lexis

Quality

Raise

Positive

Intensifier

Reaction

Raise

Quality
BSa2

bagus
sekali

Attribute

Positive

Intensifier

Reaction

Raise

Quality
Contoh kedua diatas merupakan data yang mengalami pergeseran pada bentuk
dan skala graduation dalam penerjemahan BSa 1 dan BSa 2.Data dalam BSu nice
diterjemahkan menjadi “seru sekali” pada BSa 1 dan pada BSa 2 diterjemahkan menjadi
“bagus sekali”. Penerjemah BSa 1 dan BSa 2 menambahkan intensifier” sekali” pada
hasil terjemahannya dan mengakibatkan terjadinya pergeseran pada bentuk dan skala
graduation dari attitudinal lexis raise menjadi intensifier raise. Pergeseran dari
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attitudinal menjadi intensifier pada data diatas menyebabkan makna yang pada BSa 1 dan
BSa 2 menjadi lebih kuat dari makna BSunya.
4. Negative Quality
Appreciation reaction negative quality merupakan kebalikan dari appreciation
reaction positive quality, evaluasi ini merupakan ungkapan yang timbul karena reaksi
tidak suka terhadap benda atau sesuatu selain manusia seperti aneh, jelek, menyedihkan
dan lain sebagainya. Pada penelitian ini ditemukan 17 data appreciation reaction negative
quality dan hasil terjemahan pada BSa 1 ditemukan 13 data tetap dan 4 data bergeser pada
graduationnya sedangkan pada BSa 2 ditemukan 9

data tetap dan 7 bergeser

graduationya dan contoh analisisnya adalah sebagai berikut:
Data

Appraised

Appraising

Form

Attitude
Affect

BSu

it

too horrid

Judgement

Attribute

Graduation
Appreciation

Force

Negative

Intensifier

Reaction

Raise

Focus

Quality
BSa1 Itu

Mengerikan Attribute

BSa2

Mengerikan Attribute

Negative

Attitudinal

Reaction

lexis

Quality

Lower

Negative

Attitudinal

Reaction

lexis

Quality

Lower

Pada contoh diatas ini masih akan dibahas tentang pergeseran skala dan
graduation dari hasil penerjemahan BSa 1 dan BSa 2. Data pada BSu too horrid yang
diterjemahkan dalam BSa 1 dan BSa 2 menjadi “mengerikan”. Penerjemah BSa 1 dan
BSa 2 tidak menerjemahkan intensifier too dalam hasil terjemahannya. Hilangnya
intensifier too pada BSa 1 dan BSa 2 menyebabkan bergesernya skala dan bentuk
graduation dari intensifier raise menjadi attitudinal lexis lower. Akibat dari perubahan
graduation dan menurunya skala pada frasa too horrid membuat

makna pada

penerjemahan BSa 1 dan BSa 2 menjadi lebih lemah dibandingkan dengan bahasa
sumbernya

Data

Appraised

Appraising Form

Attitude
Affect

BSu

Sign

Bad

Ephitet

Judgement

Graduation
Appreciation

Force

Negative

Attitudinal

Reaction

lexis
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BSa1 pertanda

BSa2 pertanda

Buruk

Buruk

Ephitet

Ephitet

Quality

Raise

Negative

Attitudinal

Reaction

lexis

Quality

Raise

Negative

Attitudinal

Reaction

lexis

Quality

Raise

Contoh data diatas berbeda dengan contoh–contoh data yang telah dijelaskan
sebelumnya. Data pada contoh ke tiga ini merupakan data yang tidak mengalami
pergeseran pada hasil penerjemahan BSa 1 dan BSa 2. Data pada BSu bad diterjemahkan
ke dalam BSa 1 dan BSa 2 menjadi kata “buruk”. Antara BSu, BSa 1 dan BSa 2
mempunyai bentuk data, jenis appreciation , skala dan graduation yang sama, yaitu
epithet, negative reaction quality dan attitudinal lexis raise. Hasil penerjemahan pada
BSa1 dan BSa 2 pada contoh data ini adalah contoh dari hasil penerjemahan yang
sepadan karena antara BSu, BSa1 dan BSa 2 mempunyai kesamaan pesan yang sesuai.
5. Negative Balance
Appreciation composition negative balance merupakan evaluasi yang dilakukan
terhadap benda yang dianggap tidak seimbang atau tidak sesuai seperti tidak lengkap,
tidak terselesaikan, gagal dan sebagainnya. Pada analisis appreciation negative balance
hanya ditemukan 1 data dan hasil terjemahan BSa 1 dan BSa 2 juga tidak ditemukan
pergeseran.
Data

Appraised

Appraising Form

Attitude
Affect

BSu

He

Pretty stiff

Attribute

Judgement

Graduation
Appreciation

Force

Negative

Intensifier

Composition

Raise

Balance
BSa1

Kaku

Attribute

sekali

Negative

Intensifier

Composition

Raise

Balance
BSa2

Tubuhnya

Kaku
sekali

Attribute

Negative

Intensifier

Composition

Raise

Balance
Data diatas adalah contoh dari data negative balance yang tidak mengalami
pergeseran pada hasil penerjemahan BSa 1 dan BSa 2. Data pada BSu pretty stiff
diterjemahkan pada BSa 1 dan BSa 2 menjadi “kaku sekali” yang tidak mengalami
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perubahan pada bentuk, jenis appreciation composition, skala dan graduationnya. Data
pada BSa 1 dan BSa 2 berbentuk attribute yang merupakan jenis appreciation
composition negative balance yang berskala raise serta bagian dari force intensifier.
6.Positive Composition
Appreciation composition positive adalah evaluasi yang dilakukan terhadap
benda atau sesuatu selain manusia yang dianggap memiliki tingkat kerumitan yang
rendah seperti simple, clear. lucid, intricate dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini
ditemukan 3 data yang mana pada hasil penerjemahan BSa 1 dan BSa 2 ditemukan satu
data yang bergeser dan dua data tidak bergeser.

Data

Apprais

Appraisin

ed

g

Form

Attitude
Affect

Judge

Appreciation

Graduation
Force

Foc

ment
BSu

BSa1

It

Easy

Mudah

Attribute

Attribute

saja

Positive

Attitudin

Composition

al lexis

Complexity

Raise

Positive

Softe

Composition

n

Complexity
BSa2

Sangat

Attribute

mudah

Positive

Intensifi

Composition

er raise

Complexity
Data diatas merupakan contoh data yang mengalami pergeseran pada hasil
penerjemahan BSa 1 dan BSa 2. Pergeseran yang terjadi pada data diatas berada pada
skala dan bentuk graduationnya. Data pada BSu easy diterjemahkan pada BSa 1 menjadi
“mudah saja” dan diterjemahkan pada BSa 2 menjadi “sangat mudah”. Pada BSa 1
penerjemah menambahkan kata “saja” yang berpengaruh pada bergesernya bentuk
graduation dari force attitudinal lexis raise menjadi focus soften. Kata “saja” pada BSa 1
berfungsi untuk melembutkan atau mengurangi tekanan makna pada kata easy yang
terdapat pada BSu nya. Hasil Penerjemahan pada BSa 2 berbeda dengan pada BSa 1,
penerjemah BSa 2 menambahkan intensifier “sangat” yang mengakibatkan terjadinya
pergeseran bentuk graduation dari attitudinal lexis raise menjadi intensifier raise.
Penambahan intensifier “sangat” pada hasil penerjemahan BSa 2 menyebabkan lebih
kuatnya makna pada BSa 2 dibanding dengan BSa 1 dan Bsu
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7.Positive Valuation
Appreciation positive valuation adalah evaluasi terhadap benda atau sesuatu
selain manusia yang punya nilai tertentu khususnya nilai yang positive seperti innovative,
penting, unik, penuh warna dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini ditemukan 3 data
appreciation positive yang berada pada domain evaluasi dan berbentuk attribute.
Berdasarkan hasil penerjemahan pada BSa 1 dan BSa 2 ditemukan satu data yang
bergeser yang berbentuk attribute dan berada pada domain evaluasi dan contoh dari data
yang bergeser tersebut adalah sebagai berikut:
Data

Appraised Appraising Form

Attitude
Affect

BSu

Two

a great

thousand

many

Attribute

Graduation

Judgement Appreciation

Force

Positive

Intensifier

Valuation

Raise

Positive

Attitudinal

Valuation

lexis

verses
BSa1 Dua ribu
ayat

jumlah

Attribute

yang
Banyak

BSa2 Dua ribu
ayat

jumlah
yang besar

Raise
Attribute

Positive

Attitudinal

Valuation

lexis
Raise

Data diatas adalah contoh data yang mengalami pergeseran pada bentuk dan skala
graduation pada hasil BSa 1 dan BSa 2. Data pada BSu a great many diterjemahkan
kedalam BSa 1 menjadi “jumlah yang banyak” dan diterjemahkan pada BSa 2 menjadi
“jumlah yang besar”. Hasil penerjemahan pada BSa 1 dan BSa 2 menghilangkan
intensifier great pada hasil terjemahannnya yang menyebabkan pergeseran intensifier
menjadi attitudinal lexis. Pergeseran pada graduation membuat makna pada BSa 1 dan
BSa 2 melemah dibandingkan dengan makna yang ada pada BSunya.
8. Negative Valuation
Appreciation negative valuation adalah evaluasi yang dilakukan seseorang
terhadap benda atau sesuatu selain manusia yang dianggap tidak bernilai baik seperti
tidak penting, tidak inovatif, tidak memuaskan dan lain sebagainya. Pada penelitian ini
ditemukan 3 data valuation negative yang berada dalam domain evaluasi dan berdsarkan
hasil penerjemahan pada BSa 1 dan BSa 2 hanya ditemukan satu data yang bergeser
khususnya pada hasil penerjemahan BSa 2 dan contoh dari data tersebut adalah
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Data

Appraised Appraising Form

Attitude
Affect

BSu

Business

dirty

Epithet

Graduation

Judgement Appreciation

Force

Negative

Attitudinal

Valuation

lexis
Raise

BSa1

Pekerjaan

Kotor

Epithet

Negative

Attitudinal

Valuation

lexis
Raise

BSa2

Pekerjaan

busuk
sekali

Epithet

Negative

Intensifier

Valuation

Raise

Data diatas merupakan contoh data yang mengalami pergeseran pada bentuk
graduation pada hasil penerjemahan BSa 2. Data pada BSu, dirty diterjemahkan pada
BSa 1 menjadi “kotor” dan pada BSa 2 diterjemahkan menjadi “busuk sekali”. Pada hasil
penerjemahan BSa 1 tidak ditemukan adanya pergeseran dari bentuk data, jenis
appreciation maupun graduation dan skalanya. Antara BSa 1 dan BSu mempunyai
bentuk data, jenis appreciation, skala dan bentuk graduation yang sama yaitu epithet,
negative valuation dan attitudinal lexis raise. Hasil penerjemahan pada BSa 2 berbeda
dengan hasil pada BSa 1, penerjemah BSa 2 menambahkan kata sekali yang berfungsi
sebagai intensifier. Penambahan intensifier “sekali” pada BSa 2 mengakibatkan
bergesernya bentuk graduation dari attitudinal lexis menjadi intensifier. Pergeseran
bentuk graduation dari attitudinal lexis menjadi intensifier pada BSa 2 menjadikan
makna kata dirty pada BSa 2 menjadi lebih kuat dibandingkan dengan BSu dan BSa 1

C. PEMBAHASAN
Dari analisis hasil penemuan terdapat 53 data appreciation yang terbagi dalam
delapan klasifikasi, yaitu positive impact, negative impact, positive quality, negative
quality, negative balance, positive composition, positive valuation, negative valuation dan
hasil terbanyak diperoleh pada positive reaction quality. Dari hasil terjemahan terlihat
bahwa antara penerjemah BSa 1 dan BSa 2 terkadang salah dalam mengalihkan data
ungkapan appreciation. Kesalahan ini menyebabkan data yang terkandung dalam bahasa
sumber tidak sama dengan bahasa sasaran atau bahasa target. Menurut pandangan
Whorfian, kesalahan interpretasi makna itu disebabkan muatan (content) yang terdiri
di atas bentuk bahasa yang merupakan medium dalam menentukan sebuah makna.
Oleh karena itu translasi satu bahasa ke bahasa lain sangat problematik dan kadang
menjadi tidak mungkin. Translasi kadang hanya mampu memindahkan bahasa akan
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tetapi tidak mampu memindahkan muatan dan makna, karena ada semacam
unverbalized thought yang harus juga diterjemahkan. Selain daripada itu antara
penerjemah dan bahasa atau ungkapan yang diterjemahkan terkadang terjadi
keterbatasan kosakata dalam menerjemahkan. Implikasi lain dari hipotesis Whorf dan
Sapir adalah keterbatasan kosa kata yang berhubungan dengan appreciation.
Sedikitnya kosa kata emosi yang dimiliki oleh banyak penerjemah membuat mereka
lemah dalam menggambarkan ungkapan emosi yang diterjemahkan dengan kata-kata
mereka. Padahal kemampuan untuk verbalisasi emosi ini sangat berguna untuk
mengalihkan pesan terutama dalam menyampaikan ungkapan appreciation yang
secara langsung berhubungan dengan mental dan emosi dari cerita tersebut. Daniel
Goleman (1995) mengatakan bahwa masalah tentang relativitas makna ungkapan
emosi ini adalah salah satu bagian integral Kecerdasan Emosi dalam aspek Self
Awarenes. Di sini individu mampu mengamati diri, menghimpun kosa kata untuk
melabeli perasaannya, serta mengetahui hubungan antara pikiran, perasaan, dan
reaksi. Mengetahui aneka ragam perasaan yang muncul dari bahasa sumber yang
kemudian memungkinkan penerjemah untuk menerjemahkannya.
Relativitas selanjutnya berhubungan dengan budaya antara budaya asli dari
karya sastra dengan budaya dari si penerjemah. Kata-kata adalah bentuk pemberian
pakaian pada realita faktual yang terjadi secara nyata. Pemberian ini dipengaruhi oleh
faktor subjektifitas kebudayaan dan individu. Subjektifitas ini terlihat ketika manusia
dari latar belakang yang berbeda memotong realita menurut kehendaknya sendiri.
Manusia memotong dunia realitas dan mengklasifikasikan ke dalam kategori yang
sama sekali berbeda berdasarkan prinsip yang sama sekali berbeda dalam tiap
budaya. Kata Inggris, misalnya table (meja), meskipun bentuknya bundar atau
persegi, di dalam pikiran orang Inggris menyatakan bahwa kedua benda tersebut
esensinya merupakan satu dan sama karena melayani fungsi yang sama. Orang non
Indo- Eropa tidaklah memotong realitas berdasarkan fungsinya, melainkan pada
bentuk dasarnya: bundar, persegi, padat, atau cair. Bagi orang non Indo-Eropa
kriteria tentang bentuk dan rupa adalah pasti, dalam menentukan apakah sebuah benda
itu menjadi milik kategori ini atau kategori atau. Di mata masyarakat ini, meja bundar
dan meja persegi adalah dua benda yang sama sekali berbeda sehingga harus
ditunjukkan dengan nama yangberbedapula Bahasa yang diwujudkan dalam kata-kata
adalah representasi realitas. Untuk menyimbolkannya dalam bentuk kata-kata
manusia memotong dunia realitas dan mengklasifikasikannya ke dalam kategori yang
berbeda antara satu budaya dengan budaya lainnya. Setiap budaya memiliki cara
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tersendiri dalam memilih satu wilayah tertentu dari keseluruhan realitas untuk
diwujudkan dalam sebuah kata-kata. Aktifitas ini kemudian paralel dengan konsep
kategorisasi yang dilibatkan dalam hipotesis linguistic determinism melalui apa yang
dinamakan dengan frame of reference. Frame of reference adalah sebuah sistem yang
membantu manusia mengklasifikasikan objek. Salah satu contoh yang nyata adalah
pada seorang ahli antropologi yang sedang mencoba mencacah jumlah penduduk
sebuah suku di pedalaman Afrika. Ia bertanya kepada salah seorang penduduk di
sana. “Berapa anak laki-laki ibu?”. “Dua” jawab sang ibu. Sang antropolog itu
kemudian terkejut karena sebelumnya ia bertanya kepada suaminya, yang menjawab
bahwa anaknya berjumlah tiga orang. Peneliti menemukan bahwa anak bagi
penduduk di sana, adalah keturunan mereka yang berjenis kelamin sama dengan
mereka. Ketika sang antropolog mengumpulkan mereka berdua kemudian bertanya
berapa jumlah anak laki-laki dan perempuan mereka, mereka menjawab sembilan.
Tak kalah dengan keterkejutan yang pertama, antropolog itu menemukan bahwa bagi
suku tersebut, anak mereka yang telah meninggal dunia juga mereka masukkan dalam
hitungan. Anak mereka yang telah meninggal harus tetap diperkenalkan kepada orang
yang bertanya jumlah anak mereka (Albrecht, 1986). Peristiwa di atas merupakan
salah satu bukti bahwa sebuah kebudayaan mempunyai cara sendiri dalam
mengkategorikan realitas

D. SIMPULAN
Pada penelitian ini relativitas bahasa mempunyai pengaruh yang begitu besar
dalam menerjemahkan ungkapan appreciation pada novel The Adventures of Tom
Sawyer dan dua terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Pada penelitian yang
merupakan deskriptif kualatif

ini bahwasanya budaya, pola pikir, keterbatasan

budaya dan bahasa yang merupakan bagian dari relativitas bahasa mempunyai
dampak yang mengakibatkan terjemahan appreciation pada BSa 1 dan BSa 2
menjadi tidak sesuai dengan makna aslinya. Ketidaksesuaian pada penerjemahan
appreciation ini secara tidak langsung berpengaruh pada kualitas yang ditimbulkan
oleh penerjemah.
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MENGGALI NILAI KEBHINNEKATUNGGALIKAAN
DALAM PRIMBON PAMIWAHANING NGAGESANG
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Program Studi Sastra Jawa/Departemen Bahasa dan Sastra/FIB-UGM
wiwien.fib@ugm.ac.id

ABSTRAK
Primbon Pamiwahaning Ngagesang merupakan judul sebuah buku yang ditulis oleh
R.M.Ng.Tiknopranoto atau R.M. Diposoetarno dan dibantu oleh R.M. Soemantri Soemosaputro. Buku ini
memuat ritual yang berkaitan dengan tiga tahapan dalam hidup manusia Jawa. Penulis dalam buku tersebut
menyatakan jika dirinya menghimpun informasi mengenai ritual yang ada di dalam buku ini dari berbagai
sumber, bahkan di beberapa bagian menyebutkan sumber yang dirujuknya. Penulisan kembali ritual lama
menjadi sebuah buku tentunya bukan tanpa alasan. Artikel ini berupaya untuk mengungkap nilai-nilai
kebhinnekatunggalikaan yang ada di dalam Primbon Pamiwahaning Ngagesang. Dalam upaya pengungkapan
tersebut dilakukan proses penerjemahan, hal ini dikarenakan bahasa yang digunakan dalam buku adalah bahasa
Jawa. Setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian hasil terjemahan dianalisis dengan
menggunakan teori wacana van Dijk untuk mengetahui wacana kebhinnekatunggalikaan yang ada di dalamnya.
Dari hasil analisis diketahui bahwa di dalam buku ini terkandung nilai-nilai kebhinnekatunggalikaan
sebagaimana tampak dari beberapa prosesi ritual yang menggabungkan ajaran dari beberapa kepercayaan yang
ada di Indonesia.
Kata kunci: primbon, terjemahan, kebhinnekatunggalikaan, wacana, van Dijk

ABSTRACT
Primbon Pamiwahaning Ngagesang is the title of a book written by R.M.Ng.Tiknopranoto or R.M.
Diposoetarno and assisted by R.M. Soemantri Soemosaputro. This book contains rituals associated with the
three stages in the human life of Java. Author of the book states that if he was to collect information on the
rituals of this book from a variety of sources, even in the few passages that referenced sources. The rewriting of
the old ritual into a book is certainly not without reason. This article seeks to uncover the values of diversity that
exist in Primbon Pamiwahaning Ngagesang. The disclosure in an effort to do the translation process, this is
because the language used in the book is the Java language. Once translated into Indonesian, then the translation
results were analyzed by using the theory of discourse van Dijk to know the discourse of diversity in it. From
the analysis it is known that in this book contains the values kebhinnekatunggalikaan as seen from a ritual that
combines some teachings of some of the beliefs that exist in Indonesia.
Keywords: primbon, translation, kebhinnekatunggalikaan, discourse, van Dijk
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A. PENDAHULUAN

Kebudayaan Jawa mengenal tiga fase dalam kehidupan manusia, yakni kelahiran, pernikahan
dan kematian. Di setiap fase terdapat tradisi ritual yang bertujuan untuk mendapatkan keselamatan.
Demi keberlanjutan segala macam bentuk ritual dan perlengkapannya ini, maka leluhur
merangkumnya dalam apa yang disebut dengan primbon agar bisa diturunkan kepada penerusnya.
Primbon sendiri menurut KBBI memiliki arti ‘kitab yang berisi ramalan perhitungan hari baik dan
hari naas’. (Tim, 2005: 896) Meskipun pada kenyataannya, yang ada di dalam primbon tidak hanya
tentang perhitungan hari baik dan buruk, tetapi juga segala sesaji dan doa yang menyertai di setiap
ritual.
Primbon Pamiwahaning Ngagesang merupakan salah satu contoh primbon berbahasa Jawa
yang di dalamnya berisi tentang prosesi tahapan hidup manusia atau biasa disebut dengan daur hidup
manusia. Di dalam Primbon Pamiwahaning Ngagesang diuraikan tentang prosesi manusia dari mulai
penanaman benih hingga manusia mati beserta doa-doa yang menyertainya. Primbon Pamiwahaning
Ngagesang yang menjadi objek material ini dipilih dengan pertimbangan kelengkapan isi yang dapat
dijadikan salah satu presentasi daur hidup manusia Jawa disamping keterjangkauan objek. Primbon ini
merupakan koleksi perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya,

Universitas Gadjah Mada karangan

R.M.Ng.Tiknopranoto atau R.M. Diposoetarno dan dibantu oleh R.M. Soemantri Soemosaputro. Teks
primbon ini berbentuk naskah cetak berbahasa Jawa yang diterbitkan oleh penerbit Fa. Tri Jasa
Surakarta.
Penulisan sebuah prosesi adat yang sebenarnya telah dijalankan dan dihayati secara turuntemurun tentunya bukan hanya persoalan membukukan warisan leluhur. Dalam hal ini ada tujuan
yang lebih luas yang hendak dicapai oleh penulis. Sebagaimana dikemukakan oleh Horace bahwa
sastra memiliki dua dimensi fungsi, yakni dulce et utille. Kata dulce artinya ‘menghibur, memberikan
kesenangan’, sementara kata utille berarti ‘memberikan sesuatu (manfaat)’. Bahwa sastra selain
memberikan efek menghibur juga memberikan efek manfaat bagi pembacanya (Wellek, 2014: 23).
Jadi pengarang dalam membuat sebuah karya sastra tidak hanya sekedar iseng saja atau pengisi waktu
luang, namun serius dan memiliki tujuan tertentu. Pengarang menyaring pengalaman hidup sendiri
maupun milik orang lain selanjutnya mengkristalkannya sehingga pembaca dapat mengambil hikmah
dari kekayaan pengalaman tersebut dengan mudah dan dalam waktu singkat. Sehingga apa yang
pengarang kerjakan memiliki nilai kebermanfaatan bagi pembaca karyanya. Bila sastra berfungsi
sesuai dengan sifatnya maka dulce dan utille tadi akan saling mengisi. Kesenangan yang diperoleh
dari sastra bukan seperti kesenangan fisik lainnya, melainkan kesenangan yang lebih tinggi, yaitu
kontemplasi yang tidak mencari keuntungan. Sedangkan manfaatnya adalah keseriusan yang bersifat
didaktis, yaitu keseriusan yang menyenangkan, keseriusan estetis, dan keseriusan persepsi (Wellek,
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2014: 24-25). Oleh pengarang, tujuan tersebut dikemas dengan bahasa yang indah sesuai dengan
sasaran sehingga pembaca tidak sadar jika diarahkan menuju tujuan yang dimaksud.
Berkenaan dengan hal tersebut, peneliti berusaha menggali lebih jauh mengenai tujuan
pengarang dalam menyusun Primbon Pamiwahaning Ngagesang. Peneliti berasumsi bahwa di dalam
Primbon Pamiwahaning Ngagesang terdapat penanaman nilai-nilai kebhinekatunggalikaan yang
dikemas dengan bahasa yang indah.
Bhinneka tunggal ika merupakan semboyan bangsa Indonesia. Semboyan ini dikutip dari
kakawin Sutasoma karangan Mpu Tantular di masa kerajaan Majapahit sekitar abad XIV. Bhinneka
tunggal ika berasal dari bahasa Jawa Kuna yang memiliki arti ‘beda itu, satu itu’. Secara umum bisa
diartikan sebagai ‘berbeda-beda tetapi tetap satu’. Hal ini menggambarkan keadaan di Indonesia yang
beragam namun tetap satu Indonesia.
KAJIAN TEORI

B.

Menggali Wacana Kebhinnekatunggalikaan dengan Teori Teun van Dijk
Dalam upaya membongkar nilai kebhinnekatunggalikaan yang ada di dalam

Primbon

Pamiwahaning Ngagesang peneliti menggunakan teori wacana yang dikemukakan oleh Teun van
Dijk. Berbicara tentang wacana, kita tentu tidak terlepas dari Foucault. Foucault berpendapat bahwa
wacana merupakan segenap pemikiran atau tulisan yang menggunakan bahasa yang sama untuk
membicarakan suatu topik tertentu. Wacana dapat ditemukan dalam praktik kehidupan sehari-hari
ketika sekelompok masyarakat berbicara mengenai topik tersebut, misalnya dalam percakapan,
wawancara, artikel, bagian dari buku dan sebagainya. Studi wacana Foucault memeriksa pernyataanpernyataan yang membangun pengetahuan tentang sesuatu hal, tatanan yang menentukan apa yang
bisa dikatakan atau dipikirkan tentang hal-hal tertentu, subjek yang biasa digunakan sebagai contoh
dalam wacana tersebut, proses yang dilalui untuk mendapatkan otoritas/kebenaran tentang hal
tersebut, dan juga praktik-praktik yang dilakukan oleh lembaga tersebut (Backer, 2000: 78-79).
Berangkat dari pemikiran Foucault, van Dijk merumuskan suatu pendekatan mengenai analisis
wacana yang disebut dengan analisis wacana kritis (critical discourse analysis). Analisis wacana kritis
adalah jenis penelitian yang utamanya mempelajari penyalahgunaan kekuasaan sosial, dominasi,
ketidaksetaraan yang berlaku, direproduksi serta ditentang oleh teks dan pembicaraan dalam konteks
sosial dan politik (van Dijk, 2000). Analisis wacana kritis memiliki agenda untuk mengungkap politik
yang tersembunyi dalam atau dibalik wacana yang secara sosial dominan dalam masyarakat, misalnya
dalam sistem kepercayaan, agama, peraturan-peraturan adat dan interpretasi atau cara pandang
masyarakat tentang dunia. Melalui analisis wacana kritis, akan terungkap motivasi dan politik yang
berada di balik argumen-argumen yang membela atau menentang suatu metode pengetahuan, nilai,
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atau ajaran tertentu. Melalui upaya itu, analisis wacana kritis berkeinginan untuk membangun
informasi dan kesadaran yang lebih baik akan kualitas masing-masing metode, pengetahuan, nilai,
atau ajaran tersebut.
Menurut van Dijk, wacana mempunyai tiga dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks
sosial. Adapun inti analisis van Dijk adalah menggabungkan ketiga dimensi tersebut dalam satu
kesatuan analisis. Dalam dimensi teks, yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi
wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. Pada level kognisi sosial, dipelajari
proses produksi teks yang melibatkan kognisi individu penulis. Sementara itu aspek konteks sosial
mempelajari bangunan wacana yang berkembang dalam masyarakat mengenai suatu masalah.
Berdasarkan isi dan sifat wacana ditinjau dari segi cara pemaparan yang dikemukakan oleh
Liamzon dalam Syamsuddin (1992: 9), wacana dalam Primbon Pamiwahaning Ngagesang adalah
wacana ekspositorik. Wacana ekspositorik merupakan rangkaian tuturan yang bersifat memaparkan
suatu pokok pikiran. Pokok pikiran itu lebih dijelaskannya lagi dengan cara menyampaikan uraian
bagian-bagian atau detilnya. Tujuan pokok yang ingin dicapai pada wacana ini adalah tercapainya
tingkat pemahaman akan sesuatu supaya lebih jelas, mendalam, dan luas daripada sekedar sebuah
pertanyaan yang bersifat global atau umum. Kadang-kadang wacana itu dapat berbentuk ilustrasi
dengan contoh, berbentuk perbandingan, berbentuk uraian kronologis, dan dengan penentuan ciri-ciri
(identifikasi). Orientasi pokok wacana ini lebih pada materi, bukan pada tokohnya.
Perlu dikemukakan disini bahwa penerjemahan terhadap teks Primbon Pamiwahaning
Ngagesang akan dilakukan sebelum menganalisis wacana yang terkandung di dalamnya. Aktivitas
penerjemahan merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan atau dikesampingkan begitu saja. Dengan
dilakukannya penerjemahan yang tepat terhadap teks Primbon Pamiwahaning Ngagesang maka akan
dapat ditangkap pesan yang ada di dalamnya.
Pengantar dan Pedoman Penerjemahan
Penerjemahan

adalah proses penggantian teks suatu bahasa dengan teks bahasa lain yang

ekuivalen (Catford, 1964: 20). Penerjemahan bertujuan untuk mempermudah pembaca yang tidak
memahami bahasa asli teks. Primbon Pamiwahaning Ngagesang ditulis dengan menggunakan bahasa
Jawa, oleh karena itu perlu dilakukan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, bahasa
teks yang menggunakan bahasa Jawa disebut sebagai bahasa sumber dan bahasa Indonesia sebagai
hasil penerjemahan disebut dengan bahasa sasaran.
Metode penerjemahan yang digunakan adalah metode yang dikemukakan oleh Dr. Ronald
H. Bathgate dalam karangannya yang berjudul “A Survey of Translation Theory”. Ada tujuh
unsur/langkah/bagian integral dari proses terjemahan yang dikemukakan oleh Bathgate. Ketujuh
unsur/langkah/bagian integral ini dilakukan untuk mendapatkan hasil penerjemahan yang padu dan

661

library.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

KAJIAN MUTAKHIR BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA DAERAH UNTUK MEMBANGUN KEBHINEKATUNGGALIKAAN NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

ekuivalen, hal ini dikarenakan tidak semua kata dalam bahasa Jawa bisa ditemukan padanan katanya
dalam bahasa Indonesia. Adapun tujuh unsur/langkah/bagian integral dari proses penerjemahan
tersebut dengan urutan tuning (penjajagan), analysis (penguraian), understanding (pemahaman),
terminology

(peristilahan),

restructuring

(perakitan),

checking

(pengecekan),

discussion

(pembicaraan) (Widyamartaya, 1989: 15).
Pada tahap penjajagan, peneliti menyelaraskan hal-hal yang berkaitan dengan teks, membaca
teks secara utuh dan mencoba memahaminya. Selanjutnya tahap penguraian. Pada tahap ini digunakan
model terjemahan kata demi kata. Isi teks diterjemahkan kata per kata ke dalam bahasa sasaran dan
menentukan hubungan sintaksis antara pelbagai unsur kalimatnya.
Contoh
Pangestining wiji utami
Diterjemahkan menjadi:
Penciptaan janin (yang) berkualitas
Tahap berikutnya adalah pemahaman. Pada tahap ini peneliti menggunakan data pendukung
untuk menjelaskan arti/makna dari bahasa sumber supaya maknanya sampai. Bila perlu diberikan
keterangan tambahan dengan maksud agar suatu pesan dapat dipahami dengan jelas. Tahap ini
berkaitan erat dengan tahap selanjutnya, yakni peristilahan. Pada tahap peristilahan digunakan model
nomenklatif, yaitu untuk menentukan apabila terdapat istilah-istilah dari cabang keilmuan agar tetap
setia menggunakan istilah dari cabang keilmuan tersebut. Sebagai contoh istilah seperti tingkeban dan
mitoni. Kedua istilah yang berkaitan dengan kehamilan tersebut tetap dipertahankan dalam
terjemahan, kemudian diberi keterangan dalam catatan kaki.
Berikutnya adalah pengecekan. Dalam tahap ini dilakukan pengecekan tiga-tahap. Yang
dimaksud dengan pengecekan tiga-tahap adalah sebagai berikut: pertama terjemahan lurus yang
dilakukan dicek apakah sudah menyampaikan makna yang dimaksudkan. Jika belum, bentuk lain
diciptakan meski agak menyimpang, asal dapat mendukung makna yang dimaksudkan. Hasilnya,
apakah bentuk lain tersebut sudah selaras dengan situasinya, ragamnya sudah baik. Keselarasan cara
ungkap dengan situasi adalah hal yang harus diupayakan meski terkadang mengaburkan makna.
Contoh:
Menawi angesti wiji murih sagetipun dados utami, anggenipun carem kaliyan semah kedah
mawi katata ing prayoginipun, liripun sampun uger karenteg gadah pikajeng kemawon utawi
dipun damel ajeg dinten saha wancinipun kados dene tiyang ngombe utawi nedha.
Terjemahan tahap ke-2, penguraian, yaitu
Mungkin menumbuhkan janin yang berkualitas, ketika berkumpul dengan suami/istri harus
tertata pada sepantasnya, maksudnya sudah wajar punya keinginan saja atau dibuat tetap hari
dan waktunya seperti halnya orang minum atau makan.
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Dari hasil terjemahan tahap kedua, yaitu penguraian, selanjutnya dicek lagi keselarasannya.
Hasilnya adalah terjemahan tahap ke-3, pemahaman, yaitu
Apabila ingin menumbuhkan janin yang berkualitas, (pada saat) melakukan sanggama dengan
suami/istri sebaiknya harus tertata (baik dan benar), maksudnya jangan hanya dilakukan pada
saat berkeinginan saja atau (sebaiknya) dilakukan (secara) ajeg/teratur hari dan jamnya seperti
layaknya seseorang minum atau makan.
Hasil penerjemahan tahap ketiga, yaitu pemahaman setelah dicek kembali keselarasannya
dirasa lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Kemudian langkah terakhir dalam proses
penerjemahan adalah pembicaraan/diskusi. Pada penelitian ini digunakan model interaktif. Hasil
terjemahan dikonsultasikan dengan ahli yang memiliki kualifikasi di bidang penerjemahan dan bahan
yang diterjemahkan.
Hasil penerjemahan yang disajikan merupakan hasil dari tujuh tahapan penerjemahan di atas.
Adapun kamus yang digunakan sebagai acuan dalam penerjemahan adalah Baoesastra Djawa
(Poerwadarminta, 1939) dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional,
2001).
Adapun pedoman lain dalam penerjemahan teks Primbon Pamiwahaning Ngagesang adalah
sebagai berikut.
a. Judul bab ditulis dengan huruf kapital sebagaimana dalam teks buku.
Contoh:
TINGKEBAN
b. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, untuk menyebut Tuhan, nama orang,
nama tempat, gelar dan jabatan.
Contoh:


Mungkin menumbuhkan janin yang berkualitas...



Tuhan Yang Maha Agung



Sang Hyang Wisnu dan Dewi Sri



Ki Padmoesoesastro, Niken Satingkeb



Kediri

c. Istilah dalam bahasa Jawa yang tidak ditemukan padanan katanya tetap dipertahankan
ditulis miring (italic) kemudian diberi catatan kaki.
Contoh:


mitoni¹

d. Catatan terjemahan dicantumkan dalam catatan kaki yang diletakkan pada bagian
bawah halaman.
Contoh:


ketika mencapai usia 7 bulan akan diadakan selamatan mitoni1.
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Mitoni: upacara tujuh bulan bagi wanita hamil

e. Tanda (...) digunakan untuk menandai kata-kata yang digunakan sebagai tambahan
untuk menyempurnakan hasil terjemahan.
Contoh:
Penciptaan janin (yang) berkualitas.

C. PEMBAHASAN
1.

Dimensi Teks

Pada tataran dimensi teks, yang menjadi fokus utama adalah struktur makro dan super struktur
(skematik). Struktur makro merupakan makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik
atau tema yang diangkat oleh suatu teks. Struktur makro menitikberatkan pengamatan pada gagasan
utama yang ada pada naskah. Dalam Primbon Pamiwahaning Ngagesang, tema utama adalah tatacara
dan persyaratan dalam melakukan prosesi yang berkaitan dengan tiga tahap dalam hidup manusia atau
daur hidup manusia. Sementara super struktur merupakan kerangka suatu teks; bagaimana struktur
dan elemen wacana itu disusun dalam teks secara utuh, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan
kesimpulan (Eriyanto, 2001: 227). Super struktur menitikberatkan pengamatan pada skematik.
Skematik merupakan bagaimana rangkaian pendapat itu disusun dan dirangkai.
Dalam Primbon Pamiwahaning Ngagesang terdapat dua skema besar, yakni langkah-langkah
prosesi dan sesaji yang digunakan. Kedua skema tersebut kemudian terbagi dalam tiga bab, yang tiap
bab merupakan pembahasan tentang satu tahapan dalam hidup manusia.
1. Struktur Makro (Tematik)
Struktur makro merupakan makna global dari suatu teks yang dapat diamati dari topik atau tema
yang diangkat oleh suatu teks. Struktur makro menitikberatkan pengamatan pada gagasan utama
yang ada pada naskah. Dalam Primbon Pamiwahaning Ngagesang, tema utama adalah tatacara
dan persyaratan dalam melakukan prosesi yang berkaitan dengan tiga tahap dalam hidup manusia.
2. Super Struktur (Skematik)
Super struktur merupakan kerangka suatu teks; bagaimana struktur dan elemen wacana itu
disusun dalam teks secara utuh, seperti bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan
(Eriyanto, 2001: 227). Super struktur menitikberatkan pengamatan pada skematik. Skematik
merupakan bagaimana rangkaian pendapat itu disusun dan dirangkai.
Dalam Primbon Pamiwahaning Ngagesang terdapat dua skema besar, yakni langkah-langkah
prosesi dan sesaji yang digunakan. Kedua skema tersebut kemudian terbagi dalam tiga bab, yang tiap
bab merupakan pembahasan tentang satu tahapan dalam hidup manusia.
Setelah elemen tematik dan skematik secara umum dalam Primbon Pamiwahaning Ngagesang
dikemukakan, selanjutnya peneliti akan menganalisis per tahapan, dari tahapan kelahiran hingga
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tahapan kematian. Pada tiap tahapan akan dipaparkan super struktur dan struktur mikronya.
a. Analisis Tahap Kelahiran
Super struktur (skematik) atau alur pada tahapan kelahiran dimulai dari pengetahuan mengenai
bagaimana tatacara menumbuhkan benih yang utama. Penutup pada tahapan kelahiran diakhiri dengan
syukuran dan sunatan.
Sementara struktur mikro merupakan makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan
kata, kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks (Semantik, Detil, Nominalisasi)
Pada tahapan kelahiran terdapat detil dari deskripsi suatu prosesi. Sebagaimana terdapat pada
tahapan Nyapih Lare sebagai berikut.
“Lare menawi ampun umur 9 wulan, langkung prayogi dipunsapih. Dene saratipun:
lare wau kabekta dateng sangandaping wit pisang, ing ngriku dipun sukani pengaron
isi sekar setaman, pengaronipun dipun leleti tape ketan...
...dene omben-ombenipun: a) kleyang ron dadap sababakanipun kagodok ing toya
sapantesipun”. (hlm. 37)
Terjemahan:
‘(Seorang) anak apabila sudah berusia 9 bulan, lebih baik disapih. Adapun syaratnya:
anak tersebut dibawa ke bawah pohon pisang, di situ diberi wadah yang berisi bunga
setaman, wadah tersebut diolesi tape ketan...
...sementara minumannya: a) sari daun dadap yang direbus dalam air secukupnya’.
Kutipan di atas menjelaskan tentang tatacara nyapih anak. Dijelaskan bahwa usia anak yang
disapih adalah ketika sudah mencapai 9 bulan. Setelah itu dijelaskan secara rinci syarat hingga
makanan dan minuman yang harus diberikan pada anak yang disapih.
Bentuk-bentuk nominalisasi pada tahapan kelahiran ditunjukkan seperti pada kalimat tumpeng 7
mawi janganan (hlm. 12), tumpeng alit 9 jodho (hlm. 24), menggah anggenipun anjampeni makaten
wau namung saben 6 dinten sepisan (hlm. 26).
Dari segi sintaksis, yaitu pengemasan suatu teks dengan menentukan bentuk kalimat, kata ganti
yang digunakan dalam kalimat. Bentuk kalimat yang terdapat dalam Primbon Pamiwahaning
Ngagesang adalah bentuk kalimat aktif.
“menawi angesti wiji murih sagedipun dados utami, anggenipun carem kaliyan semah
kedah mawi katata ing prayoginipun....”. (hlm. 7)
Terjemahan:
‘Apabila ingin menumbuhkan janin yang berkualitas, (pada saat) melakukan sanggama
dengan suami/istri sebaiknya harus tertata (baik dan benar) ....’

Selanjutnya unsur leksikon atau pemilihan kata yang digunakan penulis Primbon
Pamiwahaning Ngagesang menggunakan istilah Hyang Wisesa, sebagai penyebutan terhadap
pencipta (Tuhan).
Pemakaian grafis pada tahapan kelahiran seperti tampak pada ritual terhadap wanita yang
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sedang hamil. Penulisan mantra dengan menggunakan huruf kapital dan tanda petik.
“HONG HYANG HYANING AMARTA, MARTANI SARWA HUMA,
HUMANINGSUN IYA HUMANING JATI WISESAWOSESA, WISESA,
WISESANING HYANG IYA WISESANINGSUN, INGSUN PUDYA SAMPURNA
DADYA MANUNGSA”. (hlm. 11)
Keberadaan metafora atau kiasan sebagaimana terdapat pada ritual selamatan untuk wanita
hamil. Berikut kutipannya.
“mawi kinandutan cengkir gading ingkang ginambaran citranipun Sang Hyang Wisesa
lan Dewi Sri, patrapipun kabrojolaken mangandap” (hlm. 11)
Kutipan di atas menggunakan “Hyang Wisesa dan Dewi Sri” sebagai kiasan untuk menyebut
gambaran dari cengkir gading (kelapa berwarna kuning).
b. Analisis Tahap Pernikahan
Super struktur (skematik) atau alur pada tahapan pernikahan dimulai dari tatacara pemilihan
jodoh. Bahwa dalam memilih jodoh yang akan dijadikan suami atau istri hendaknya dengan
memperhatikan bibit, bebet, dan bobotnya. Penutup pada tahapan pernikahan adalah penjelasan
mengenai contoh surat untuk melamar seseorang dan surat undangan.
Sementara struktur mikro merupakan makna lokal dari suatu teks yang dapat diamati dari pilihan
kata, kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks (Semantik; Detil, Nominalisasi)
Pada tahapan pernikahan terdapat detil dari deskripsi suatu prosesi. Setiap prosesi dalam
upacara pernikahan dijelaskan secara detil, mencakup tatacara dan sesaji yang digunakan.
Sebagaimana terdapat pada prosesi pemberian paningset.
“menggah bakuning paningset punika kados ingkang sampun kapratelakaken ing
nginggil, inggih punika sinjang batik truntum 1 lembar, kemben plangi 1 lembar sarta
sesupe liniring penganten 1, mawi kawewahan arta talen slaka sajodo. Supe lintring
panganten punika supe lintring 2 kadempetaken pasangipun sarta ing ngandap namung
mawi embanan satunggal”. (hlm. 48)
Secara eksplisit dijelaskan mengenai apa saja yang harus diberikan seorang calon pengantin
laki-laki kepada calon pengantin perempuan sebagai paningset. Paningset ini berfungsi sebagai
pengikat bahwa perempuan itu telah menjadi milik laki-laki yang memberi paningset.
Struktur Mikro
Dari segi sintaksis, yaitu pengemasan suatu teks dengan menentukan bentuk kalimat. Pada
tahap pernikahan ini, bentuk kalimat yang digunakan merupakan kalimat aktif. Sebagaimana
terdapat pada contoh berikut.
“Bapakipun calon pengantin estri lajeng lumebet ing griya...” (hlm. 56).
‘Ayah (dari) pengantin perempuan kemudian/selanjutnya masuk ke rumah...’
Mengenai unsur leksikon atau pemilihan kata yang digunakan penulis pada tahap pernikahan
adalah kata-kata dalam bahasa Jawa Krama. Penyebutan anak dengan menggunakan kata “angger”.
Pemakaian grafis pada tahapan pernikahan terdapat pada halaman 56, yakni penggunaan
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huruf kapital untuk menuliskan keterangan. Keterangan ini memuat tentang tata urutan pemberian
doa restu agar tidak terjadi penumpukan tamu.
Terdapat istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu. seperti misalnya
pada pemilihan calon istri/suami, digunakan istilah bibit, bebet, dan bobot. Adapun yang dimaksud
dengan bibit adalah berkaitan dengan asal usul calon istri/suami. Sementara bebet berkaitan dengan
tingkah laku dan bobot berkaitan dengan keadaan calon istri/suami (status sosial, pendidikan dan
sebagainya).
Terdapat pula istilah makuta, makutem, dan makuteteran. Ketiga istilah ini berkaitan dengan
orang yang akan memiliki hajat. Seseorang yang memiliki hajat besar (menikahkan) hendaknya
memiliki tiga sifat tersebut. Makuta, bahwa orang yang memiliki hajat itu ibarat ratu. Sebagai
seorang ratu, pemilik hajat memiliki wewenang untuk melakukan perintah serta berhak memutuskan
segala sesuatu demi kelancaran hajatnya. Makutem, bahwa orang yang memiliki hajat hendaknya
memiliki pegangan atas apa yang akan dilakukan. Jangan sampai terpengaruh orang lain yang
nantinya bisa menimbulkan kerugian untuk dirinya. Serta makuteteran, apabila seseorang yang
memiliki hajat tersebut tidak memiliki sifat makuta dan makutem maka dia akan makuteteran,
artinya tidak akan mendapatkan kepuasan atas hajat yang digelarnya.
c. Analisis Tahap Kematian
Super struktur (skematik) atau alur pada tahapan kematian dimulai dari penjelasan mengenai
tanda-tanda orang yang akan meninggal dunia dan kemudian diakhiri dengan sub bab yang membahas
tentang penghitungan hari peringatan bagi orang yang telah meninggal.
Selanjutnya struktur mikro. Struktur mikro merupakan makna lokal dari suatu teks yang dapat
diamati dari pilihan kata, kalimat, dan gaya yang dipakai oleh suatu teks. Pada tahapan kematian
terdapat detil dari deskripsi suatu prosesi, sebagaimana dijelaskan pada halaman 88 tentang apasaja
yang harus dilakukan terlebih dahulu apabila tertimpa musibah. Contoh lain detil penjelasan
mengenai prosesi sebagaimana terdapat pada prosesi menyucikan jenazah. Berikut kutipannya.
“Badhe anyuceni jisim punika ingkang perlu katindakaken langkung rumiyin: nyawisnyawisaken pirantos ingkang bade kangge nyuceni kadosta: jembangan ageng utawi
tong ageng saking hal cacah ganjil, dipunkebaki toya sinukanan sekar mancawarni
tuwin ron kelor, jangkep sasiwuripun (ugi ganjil). Panatanipun jembangan jejer ngalarik
mujur mangetan”. (hlm. 91)
Terjemahan
‘(Pada saat) akan menyucikan jenazah, (hal) yang perlu dilakukan terlebih dahulu:
menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk menyucikan, seperti: jambangan yang
besar atau drum besar yang berjumlah ganjil, dipenuhi (dengan) air yang telah diberi
bunga lima warna/jenis serta daun kelor, lengkap dengan gayungnya (juga (berjumlah)
ganjil). Penataannya jambangan berjajar ke menghadap Timur’.
Pada kutipan mengenai penyucian jenazah di atas, secara eksplisit dijelaskan dengan rinci.
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Rincian tersebut mencakup jenis alat yang digunakan, jumlah, serta cara penataannya.
Bentuk-bentuk nominalisasi pada tahapan kematian ditunjukkan dengan penyebutan jumlah
misalnya mori cacah 5 potong (kain kafan berjumlah 5 potong), waris akrab cacah 3 (saudara dekat
berjumah 3), ingkang anggrujug cacah 5 (yang bertugas mengguyur berjumlah 5), dene ingkang
ngosoki cacah 3 (sementara yang menggosok/membersihkan badan berjumlah 3) (hlm. 91).
Struktur Mikro
Dari segi sintaksis, terdapat bentuk kalimat pasif, sebagaimana tampak pada kutipan berikut.
“Jisim sesampunipun dipun suceni sarta sampun dipun ulesi, sanadyan dereng dipun
lebetaken trebela, lajeng dipunsalataken”. (hlm. 93)
Terjemahan:
‘Mayat setelah disucikan dan dikafani, meskipun belum dimasukkan (ke dalam) peti,
kemudian disholatkan’.
Sementara pemakaian grafis pada tahapan ini adalah penggunaan huruf kapital serta ada
beberapa kata yang dicetak tebal, yakni pada penjelasan mengenai cara penghitungan peringatan
selamatan seribu hari.
“Menawi badhe nyewu, patokanipun: Sindur Ro ngGal nDur Ma, tegesipun Sasine
Mundur Loro Tanggale Mundur Lima”. (hlm. 105)
Terjemahan
‘Apabila akan (melakukan selamatan) seribu hari, perhitungannya: Sindur Ro ngGal
nDur Ma artinya Bulan mundur dua tanggal mundur lima’.
Pada penjelasan cara penghitungan hari selamatan tersebut, dalam satu paragraf, terdapat
kata yang ditulis dengan menggunakan huruf kapital dan dicetak tebal. Kemudian pada halaman 106
terdapat tabel cara penghitungan untuk memudahkan pembaca dalam mengaplikasikan penghitungan
tersebut.
Keberadaan metafora atau kiasan terdapat pada bagian penutup buku. Pada bagian penutup
di halaman 107 paragraf ke enam, pengarang menuliskan Roning mlinjo, sarehning sampun
rampung pandamelipun pengetan, pangimpun nyuwun ngaso. Roning mlinjo (daun melinjo) disebut
dengan so, so memiliki bunyi sama dengan ngaso ‘istirahat’.
A. Kognisi Sosial
Pada tahap ini peneliti melihat bagaimana kognisi penulis dalam memahami seseorang atau
peristiwa tertentu yang akan ditulis. Salah satu cara dalam memahami kognisi penulis dalam
menuliskan suatu naskah atau buku adalah dengan wawancara langsung. Akan tetapi dalam penelitian
ini tidak memungkinkan dikarenakan keberadaan penulis tidak dapat dijangkau. Oleh karena itu,
kognisi penulis akan dipahami melalui argumen-argumen serta referensi yang digunakan di dalam
tulisannya. Secara eksplisit penulis Primbon Pamiwahaning Ngagesang, menyebutkan buku-buku
yang menjadi sumber rujukannya, seperti berikut.
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1. “Bab anyatitekaken wiji wau sampun kapratelakaken ing serat Widyapramana utawi
Darmasonya sarta Nitimani”. (hlm. 7)
Terjemahan:
‘Bab yang berkaitan dengan benih tadi telah dijelaskan dalam serat
Widyapramana atau Darmasonya dan Nitimani’.
2. “Miturut serat Wirit Hidayatjati anggitanipun R.Ng Ranggawarsita ....”. (hlm. 77)
Terjemahan:
‘Menurut serat Wirit Hidayatjati karangan R.Ng. Ranggawarsita’.
3. “.... saking wirayating kitab Tarikul Ngaripin, .... “(hlm. 78)
Terjemahan:
‘.... dari riwayat kitab Tarikul Ngarifin,….’
4. “Manawi miturut serat Lambang Praja, yasanipun Prabu Aji Jayabaya ing Kediri....”
(hlm. 79)
Terjemahan:
‘Apabila menurut serat Lambang Praja, karangan Prabu Aji
Jayabaya di Kediri’.
Adanya referensi yang disebutkan secara eksplisit di dalam teks mengindikasikan jika penulis
memiliki gudang pengetahuan yang luas. Gudang pengetahuan yang dimiliki penulis berkaitan dengan
kognisi yang dimilikinya. Dua hal tersebut dengan ditambah pengamatan terhadap fenomen-fenomen
yang ada di sekitarnya kemudian melahirkan buku ini.
B. Konteks Sosial
Konteks sosial berkaitan dengan hal-hal yang mempengaruhi terbentuknya sebuah wacana.
Bagaimana masyarakat memproduksi dan mengkonstruksikan sebuah wacana. Wacana sebagai upaya
untuk mengungkap makna yang tersirat dari subjek yang mengungkapkan pernyataan, berupaya
membongkar maksud-maksud dan makna-makna tertentu yang ada di dalam Primbon Pamiwahaning
Ngagesang.
Suatu teks dibentuk dalam suatu praktik diskursus, suatu praktik wacana. Pada bagian pembuka
buku terdapat keterangan yang menyatakan bahwa Primbon Pamiwahaning Ngagesang ditulis pada
tahun 1961. Pada tahun-tahun ini, Indonesia mengalami modernisasi besar-besaran. Modernisasi
memiliki jalinan dengan hal-hal ilmiah dan teknologi yang menekankan pada rasionalitas. Hal ini
seringkali tidak sejalan dengan ritual-ritual adat yang dianggap irasional. Kekhawatiran akan
hilangnya ritual-ritual adat yang telah mengakar dalam budaya Jawa menjadi alasan penyusun dengan
berlatar belakang budaya Jawa kemudian menulis Primbon Pamiwahaning Ngagesang. Disamping
kekhawatiran akan hilangnya warisan leluhur, peneliti berpendapat bahwa penulisan kembali ritual
adat ini juga berkaitan dengan upaya pelegitimasian sebuah etnis.
Dari latar belakang pengarang dan juga bahasa yang digunakan dalam buku ini, sudah jelas bahwa
buku ini memiliki latar belakang Jawa. Maeski begitu, dalam laku ritual yang dilakukan maupun
mantra yang digunakan, pada primbon ini terlihat bahwa ada penggabungan dari beberapa
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kepercayaan yang ada, meski porsinya berbeda-beda. Hal itu sebagaimana tampak pada kutipan
terjemahan di bawah ini.
Setiap hari Buda dan Tumpak (Rabu dan Sabtu) pada pukul 5 sore, mandi keramas di
sungai. pada saat mandi, mereka mengambil air dengan menggunakan Bathok
(tempurung kelapa yang telah dibelah menjadi dua) disertai mantra :
“hong hyang hyangning amarta, martani sarwa huma, humaningsung iya humaning jati
wisesa, wisesaning hyang iya wisesaningsun, ingsun pudya sampurna dadiya
manungsa”. (hlm. 14)
Dalam kutipan di atas, mantra yang diucapkan menyebutkan nama Hyang sebagaimana sebutan untuk
Tuhan dalam agama Hindu. Kemudian, masih dalam tahapan kelahiran pula, pada saat ritual mitoni,
yakni tujuh bulanan kehamilan seseorang, dijatuhkanlah cengkir gadhing yang menggambarkan Sang
Hyang Wisnu dan Dewi Sri. Pada prosesi ini diucapkan kalimat doa sebagai berikut.
“yen lanang kaya Sang Hyang Wisnu, yen wadon kaya Dewi Sri”. ( hlm. 20-21)
Terjemahan
‘jika laki-laki seperti Sang Hyang Wisnu, jika perempuan seperti Dewi Sri’.
Disebutkan kembali nama Sang Hyang Wisnu dan Dewi Sri sebagai gambaran wajah anak yang
diharapkan. Kedua tokoh ini dikenal dalam agama Hindu. sementara pada saat perawatan ari-ari anak
yang habis lahir, menurut buku primbon ini hendaknya dibacakan puisi dalam bahasa Jawa. Berikut
kutipan puisinya.
sekar mijil :
“Bebukane golang-galing kaki (nini), putu banteng wulung, kaki among nini among kiye,
lah tunggunen Gusti arsa guling, sira sun opahi, kang satriya mujung”. (hlm. 30)
Selanjutnya dalam buku primbon dijelaskan jika sudah terhitung 40 hari sejak melahirkan, maka
sang ibu harus mandi nifas atau biasa disebut mandi empat puluh hari. Pada saat itu badan sudah
kembali suci dan bersih. Setelah selesai mandi, maka berpakaian dan memakai bebed ‘kain jarik’ serta
minum jamu.
Pada tahapan ini, prosesi yang dilakukan merujuk pada hukum agama Islam, yakni mandi wajib
bagi ibu yang telah selesai masa nifas dengan tujuan menyucikan diri dari hadas besar. Nifas berarti
darah yang keluar dari rahim perempuan yang sebelumnya hamil, meskipun darah yang keluar hanya
sedikit-sedikit (segumpal darah). Selama darah nifas keluar, perempuan diharamkan untuk melakukan
ibadah-ibadah mahdah seperti shalat, puasa, membaca al-Qur’an, dan sebagainya. Selain itu dilarang
juga untuk berhubungan badan dengan suaminya. Hukum mandi nifas adalah wajib untuk menyucikan
diri, seperti halnya mandi wajib/mandi junub setelah berjimak, dan haid (Hamid, 2013: 170-179).
Selain itu, di dalam buku primbon ini disebutkan doa yang ditujukan untuk meminta keselamatan
bagi ibu hamil. Berikut kutipannya.
“Oe Kala nama siwayeh (...) Hong Brahma mara sihoyeh maswahenu”. (hlm. 29)
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Kedua kutipan di atas menggunakan bahasa Jawa Kuna. Adapun Siwa merupakan nama dewa
yang dikenal dalam kepercayaan Hindhu-Siwa. Sebagaimana disebutkan oleh Gilbert (2007: 120)
dalam bukunya “Eat, Pray, Love” bahwa “Om Namah Shivaya” memiliki arti saya menghormati
keilahian yang ada di dalam diri saya. Gilbert mendapatkan mantra ini dari gurunya yang seorang
Hindhu saat dia berada di Bali. Sumber lain mengatakan bahwa mantra ini merupakan mantra yang
memiliki kekuatan untuk memberikan perlindungan (http://www.jesterbear.com/Aradia/OtherPrayers.
html).
Adanya doa yang diambil dari mantra Hindhu menambah fakta bahwa di dalam buku ini ada
unsur Hindhu yang dimasukkan. Penggabungan prosesi tahapan dari beberapa kepercayaan dalam
satu tahapan kehidupan juga terdapat pada tahapan kematian. Dalam buku ini diuraikan bab
pengurusan jenazah, yakni dengan prosesi berupa memandikan, menyucikan, mengkafani,
menyolatkan, dan kemudian menguburkan. Tahapan dalam merawat jenazah sesuai dengan tahapan
pada kepercayaan Islam. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Muhammad (2011: 6-9), apabila sudah
pasti meninggalnya seorang muslim, disyari’atkan bagi orang yang ada di sekitarnya memejamkan
matanya, mengikat rahangnya dan menutupinya, dan segera mengurusnya. Dimulai dengan
memandikannya secara syar’i, mewudhukannya seperti wudhu shalat. Setelah itu diberikan minyak
wangi di lipatan kaki dan tangannya, tempat-tempat sujudnya, dan jika ia diberikan minyak wangi di
seluruh bagian tubuhnya maka lebih baik. Kemudian dikafani, dishalatkan atasnya lalu dikubur.
Namun terdapat perbedaan dalam proses mengkafani jenazah antara prosesi dalam Islam sebagaimana
disebutkan oleh Syeikh Muhammad dengan prosesi mengkafani jenazah dalam primbon ini. Dalam
primbon dijelaskan bahwa dalam proses pengkafanan jenazah terdapat kegiatan pemberian lipstik dan
bedak, berikut kutipannya.
“Pupur, benges kangge andandani jisimipun, sampun ngantos katingal pucet,
pamrihipun: ingkang sami mulad sampun ngantos sami ngraos ajrih”. (hlm. 92)
Terjemahan
‘Bedak, lipstik untuk merias jenazah, jangan sampai terlihat pucat, tujuannya: yang
merawat (jenazah) jangan sampai merasa takut’.
Pemberian bedak dan lipstik pada jenazah seringkali dilakukan oleh umat Kristiani. Meskipun
sebenarnya di dalam narasi Alkitab tidak disebutkan bahwa jenazah harus dirias. Dalam
perkembangannya bagian dari budaya Yahudi ini sangat mempengaruhi budaya masyarakat pengikut
Kristus. Prosesi ibadah dengan nyanyian penghiburan, pembacaan sejarah orang yang meninggal,
jenazah dibalsem/diformalin agar tahan beberapa hari untuk upacara/kebaktian penghiburan sebelum
upacara penguburan serta periasan jenazah dengan memakai pakaian, yang saat ini dipahami sebagai
lambang pengantin bahwa umat yang percaya Kristus menjadi mempelai Kristus merupakan pengaruh
dari tradisi Yahudi dan bukan tradisi yang mengikat dalam kekristenan (http://artikel.sabda.org/
penghormatan_jenazah_tradisi_atau_misi).
Uraian di atas menunjukkan tujuan dari diriasnya mayat, baik dalam tradisi Kristiani yang berakar
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dari tradisi Yahudi maupun tradisi Jawa dalam primbon, keduanya sama-sama bertujuan untuk
membuat mayat tidak menyeramkan.
Adanya

unsur-unsur tradisi dari berbagai kepercayaan ke dalam tradisi Jawa menunjukkan

adanya upaya penanaman nilai persatuan dalam perbedaan. Jawa merangkum tradisi dari beberapa
kepercayaan yang ada menjadi satu tradisi besar dari sebuah etnis. Dengan fleksibilitasnya dalam
berbaur dengan berbagai keyakinan yang ada membuat budaya Jawa mudah untuk diterima semua
kalangan.

D. SIMPULAN
Dari hasil analisis terhadap isi teks diketahui bahwa Primbon Pamiwahaning Ngagesang
bersumber pada teks-teks yang telah ada sebelumnya seperti Serat Widyapramana, Darmasonya,
Nitimani, buku Janatyoga, Mumulya Sarira, Serat Wirit Hidayatjati, Kitab Tarikul Ngarifin, Serat
Lambang Praja, Kitab Bayan Budiman, Kitab Maklumatul Huluijah, Kitab Primbon Betaljemur, dan
kitab Tatacara. Keberadaan sumber-sumber ini secara eksplisit disebutkan di dalam teks. Penulisan
kembali ritual adat Jawa yang berkaitan dengan tiga tahap dalam kehidupan manusia mengindikasikan
tentang adanya nilai-nilai kebhinnekatunggalikaan di dalam primbon ini. Adanya nilai
kebhinnekatunggalikaan tampak dari adanya penggabungan ajaran dari beberapa kepercayaan dalam
suatu ritual adat sebagaimana ditunjukkan dalam pembahasan di atas. Penggabungan ini
menggambarkan adanya persatuan dalam berbagai latar belakang agama untuk membentuk suatu
identitas budaya Jawa. Sehingga budaya Jawa memiliki ciri khasnya sendiri yang terbentuk dari
keragaman kepercayaan yang ada.
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LAGU-LAGU CAMPURSARI SEBAGAI SARANA PENGENALAN
DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DI KOTA SURAKARTA
(SUATU KAJIAN PRAGMATIK)
Oleh
Drs. Yohanes Suwanto, M.Hum. 1

ABSTRAK
Terdapat beberapa lagu campursari di Kota Surakarta berperan sebagai sarana pengembangan
pariwisata, sehingga perlu dilakukan inventarisasi lagu-lagu yang bertema pariwisat, maksud lagu-lagu
campursari dalam perannya sebagai pengembangan pariwisata.
Konsep teoretis berkaitan dengan metode penelitian ini adalah sifat penelitian, sumber data dan data,
teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data.
Berdasarkan pembahasan tulisan ini dapat disimpulkan dua hal, yaitu: 1) terdapat beberapa lagu
campursari yang dapat dijadikan sarana untuk pengenalan dan pengembangan pariwisata di Kota Surakarta,
seperti Solo Berseri, Taman Jurug, Tirtonadi, Stasiun Balapan 1, Stasiun Balapan 2, dan Kali Pepe; dan 2)
secara pragmatis syair lagu-lagu campursari memiliki peranan terhadap pengembangan dunia pariwisata di Kota
Surakarta. Peranan ini dapat dibuktikan dengan analisis pragmatik, khususnya berdasarkan analisis inferensi
(proses memahami makna tutran sedemikian rupa sehingga sampai pada penyimpulan maksud dari tuturan)
yaitu bertolak dari analisis konteks pemakaian bahasa yang mencakup konteks fisik, konteks epistemis, konteks
linguistik, dan konteks sosial.

Kata kunci: lagu campursari, pragmatik, pariwisata Kota Surakarta

1

Penulis adalah pengajar pada Program Studi Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret
Surakarta.
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A. PENDAHULUAN

Di dalam lagu campursari pemakaian bahasa sebagai perwujudan komunikasi akan dijumpai
cara-cara tertentu yang dipakai oleh pencipta lagu untuk melahirkan buah pikirannya. Salah satu cara
adalah penggunaan gaya bahasa. Gaya bahasa ialah cara mengungkapkan pikiran melalui bahasa
secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian pencipta/ pemakai bahasa (Gorys Keraf, 1990:
113). Pemakaian gaya bahasa tersebut akan menekankan keindahan seperti di dalam puisi. Puisi dan
lagu mempunyai hubungan yang sangat erat. Syair yang digunakan dalam lagu merupakan satu
bentuk puisi yang diberi iringan musik, sehingga menjadi lebih indah dan enak didengarkan. Sama
halnya dengan puisi, lagu pun mempunyai sifat pekat dan padat. Lagu merupakan hasil kreativitas
pencipta dengan menggunakan daya imajinasi. Dengan daya imajinasi, pencipta lagu membayangkan
mediumnya. Berdasarkan ciri-ciri itu, dapat dinyatakan bahwa lirik lagu dapat disejajarkan dengan
puisi.
Setiap tuturan lagu campursari memuat fungsi dan maksud tertentu. Fungsi tersebut akan
memberikan makna pada lagu. Penciptaan tuturan pada lagu memiliki maksud yang tersirat maupun
tersurat. Hal itu akan memudahkan peminat lagu untuk mengerti tujuan penciptanya.
Lagu-lagu campursari tidak asing lagi bagi masyarakat Jawa, bahkan masyarakat Indonesia
pada umumnya. Sebagai bagian hasil kesenian Jawa yang sangat digemari masyarakat, karena musik,
syair, dan isi atau pesannya. Campursari tidak hanya sebagai hiburan belaka, tetapi bermanfaat
sebagai sarana pengembangan pariwisata di Kota Surakarta.
Sampai saat ini penelitian yang secara lengkap membahas syair lagu-lagu campursari dalam
hubungannya dengan pengembangan sektor pariwisata, khususnya di Kota Surakarta belum pernah
dilakukan. Pengertian lengkap di sini adalah penelitian lagu-lagu campursari menyangkut bentuk dan
konteks tuturan (syair lagu-lagunya). Pembahasan lagu-lagu campursari. yang sudah ada masih
bersifat khusus, misalnya, Bahasa Jawa dalam Lagu Campursari Karya Didi Kempot (Suatu Kajian
Pragmatik). Skripsi ini baru mendeskripsikan bentuk gaya bahasa, fungsi tuturan, dan maksud tuturan
lagu campursari karya Didi Kempot. Berdasarkan gaya bahasanya, lagu campursari karya Didi
Kempot, terdiri atas gaya bahasa retoris (persajakan) dan hiperbol. Lagu campursari karya Didi
Kempot memiliki dua fungsi yaitu fungsi ekspresif dan direktif. Sedangkan berdasarkan tindak
tuturnya lagu campursari karya Didi Kempot terdapat tiga jenis tindak tutur, yaitu tindak tutur lokusi,
tindak tutur ilokusi, dan tindak tutur perlokusi.
Berdasarkan uraian di atas, maka nampak bahwa pengkajian terdahulu mengenai lagu
campursari, belum sampai pada pembahasan dalam kaitannya dengan pengembangan pariwisata,
khususnya di Kota Surakarta. Penelitian yang akan dilakukan ini berusaha menginventarisasikan dan
mendeskripsikan

maksud

lagu-lagu

campursari

sebagai

sarana

pengembangan pariwisata

komprehensif, dan penelitian ini diberi judul: Syair Lagu-lagu Campursari sebagai Sarana
Pengenalan dan Pengembangan Pariwisata di Kota Surakarta (Suatu Kajian Pragmatik).
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B. TINJAUAN PUSTAKA
Pustaka yang relevan yang mendasari penelitian ini meliputi karya-karya yang bersifat
teoretis dan berupa hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, khususnya istilah-istilah yang
berkaitan dengan penelitian.

1. Istilah Campursari
Istilah campursari dalam dunia musik nasional Indonesia mengacu pada campuran
(crossover) beberapa genre musik kontemporer Indonesia. Nama campursari diambil dari bahasa
Jawa yang sebenarnya bersifat umum. Musik campursari di wilayah Jawa bagian tengah hingga timur
khususnya terkait dengan modifikasi alat-alat musik gamelan sehingga dapat dikombinasi dengan
instrumen musik barat, atau sebaliknya. Dalam kenyataannya, instrumen-instrumen 'asing' ini 'tunduk'
pada pakem musik yang disukai masyarakat setempat: langgam Jawa dan gending.
Campursari pertama kali dipopulerkan oleh Manthous dengan memasukkan keyboard ke
dalam orkestrasi gamelan pada sekitar akhir dekade 1980-an melalui kelompok gamelan "Maju
Lancar". Kemudian secara pesat masuk unsur-unsur baru seperti langgam Jawa (keroncong) serta
akhirnya dangdut. Pada dekade 2000-an telah dikenal bentuk-bentuk campursari yang merupakan
campuran gamelan dan keroncong (misalnya Kena Goda dari Nurhana), campuran gamelan dan
dangdut, serta campuran keroncong dan dangdut (congdut, populer dari lagu-lagu Didi Kempot).
Meskipun perkembangan campursari banyak dikritik oleh para pendukung kemurnian aliran-aliran
musik ini, semua pihak sepakat bahwa campursari merevitalisasi musik-musik tradisional di wilayah
tanah Jawa (http:/id.wikipedia.org/wiki/Campursari, 22 Maret 2007).
Campursari merupakan perpaduan seni karawitan dengan musik keroncong. Instrumen yang
digunakan adalah gamelan berlaras pelog dan alat musik keroncong. Perintis kesenian campursari
adalah Wignyasusastra, guru Sekolah Menengah Karawitan Surakarta pada tahun 1960. Beberapa
lagu yang ditampilkan dalam kesenian ini di antaranya Lagu Kembang Kacang, Caping Gunung, dan
Yen Ing Tawang Ana Lintang (Marsono dan Waridi Hendrosaputro, 199/2000: 80).

2. Pengertian Pragmatik
Linguistik sebagai ilmu kajian bahasa memiliki berbagai cabang. Cabang-cabang itu di
antaranya adalah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, dan sebagainya (Wijana, 1996:
1). Fonologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya.
Morfologi

adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji morfem dan kombinasi-kombinasinya.

Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji penggabungannya satuan-satuan lingual yang
berupa kata yang membentuk satuan lingual yang lebih besar berupa frase, klausa, kalimat, dan
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wacana. Semantik adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji makna satuan lingual, baik makna
leksikal maupun makna gramatikal. Makna leksikal adalah makna unit semantik yang paling kecil
yang disebut leksem, sedangkan makna gramatikal adalah makna yang berbentuk dari penggabungan
dari satuan-satuan kebahasaan. Berbeda dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik yang
mempelajari struktur bahasa secara internal, pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari
struktur bahasa secara eksternal, yaitu bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi
(Parker, 1986: 11). Makna yang dikaji dalam semantik adalah makna yang bebas konteks (context
independent), makna linguistik (linguistic meaning) atau makna semantik, sedangkan makna yang
dikaji dalam pragmatik adalah makna yang terikat konteks (context dependent), maksud penutur
(speaker meaning) atau (speaker sense) (Verhaar 1983: 131; Parker, 1986: 32; Wijana, 1996: 3).
Makna yang dikaji oleh semantik bersifat dua segi atau diadis (dyadic). Makna itu bisa
dirumuskan dengan kalimat What does X mean? (Apa makna X itu?). Makna yang ditelaah oleh
pragmatik bersifat tiga segi atau triadis (triadic). Makna itu dapat dirumuskan dengan kalimat What
did you mean by X? (Apakah yang kau maksud dengan berkata X itu?) (Leech, 1993: 8; bandingkan
pula Wijana, 1996: 3).
Pragmatik sebagai cabang linguistik yang berdiri sendiri memiliki bidang kajian yang cukup
kompleks, bahkan dimungkinkan sering tumpang tindih antara kajian pragmatik dengan kajian cabang
linguistik yang lainnya. Misalnya, kajian tentang tindak tutur atau tindak ujaran, sampai saatnya
dipelajari pula dalam pragmatik yang termasuk kajian dalam pragmatik atau sebaliknya. Memang
cukup sulit untuk membatasi secara tegas antara bidang yang satu dengan bidang yang lainnya.
Menurut Kaswanti Purwo (1987: 7), bidang kajian yang dipelajari dalam pragmatik ada
empat yaitu : (1) deiksis, (2) praanggapan (presupposition), (3) tindak ujaran (speech acts), dan (4)
implikatur percakapan (conversational implicature). Sedangkan menurut Levinson (1987: 27), bidang
kajian pragmatik mencakup tentang deiksis, implikatur, praanggapan, tindak tutur, dan aspek-aspek
struktur wacana. Dengan demikian, Levinson memasukkan satu hal yang lain yaitu aspek-aspek
wacana dalam kajian pragmatik, sedangkan Kaswanti Purwo tidak menyebutkan aspek wacana
tersebut.
Berdasarkan uraian di atas, tulisan ini hanya akan mengangkat satu pembahasan yang cukup
menarik sebagai suatu kajian kebahasaan yang termasuk dalam kajian pragmatik yaitu lagu-lagu
campursari, khususnya dalam peranannya sebagai sarana pengembangan pariwisata di Kota Surakarta.

3. Pariwisata di Kota Surakarta
3.1 Pengertian Pariwisata
Berbicara pariwisata sebenarnya merupakan masalah yang sangat luas. Secara global
komponen yang terlibat dalam industri pariwisata antara lain: wisatawan, industri pariwisata termasuk
tenaga kerjanya, lembaga-lembaga pendidikan penghasil tenaga kerja, dan dan pemerintah. Yang
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dimaksud wisatawan di sini menyangkut karakter demografi dari wisatawan, perilaku, dan
psikografik. Pengetahuan tentang karakteristik wisatawan akan membantu penyelenggara pariwisata
dan pemerintah, untuk mengembangkan industri pariwisata sesuai dengan permintaan pasar. Industri
pariwisata menyangkut berbagai sektor ekonomi, yaitu restoran, penginapan, pelayanan perjalanan,
transportasi, pengembangan daerah tujuan wisata, fasilitas rekreasi, dan atraksi wisata. Lembagalembaga penghasil tenaga kerja berkenaan dengan hal penyempurnaan kurikulum mata kuliah
kepariwisataan, efektivitas pengajaran, dan relevansi program pendidikan dengan kebutuhan industri
pariwisata. Sedangkan sektor pemerintahan berkaitan dengan kebijakan jangka pendek maupun
jangka panjang terhadap pariwisata (Kusmayadi dan Endar Sugiarto, 2000: 5-9). Dalam kaitannya
dengan pengembangan pariwisata, pemerintah sudah memperhatikan secara serius sejak Pelita V
sebagai sarana andalan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui kemampuannya
untuk menggerakkan kegiatan sektor-sektor terkait seperti industri dan perhubungan (Yayasan Bhakti
Wawasan Nusantara, 1992: 241). Secara umum obyek tujuan wisata di Indonesia dapat dibedakan
menjadi tiga macam, yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata bahari, dan wisata ziarah.

3.2 Pariwisata di Kota Surakarta
Obyek wisata di wilayah Karesidenan Surakarta dapat dibedakan pula atas wisata alam,
wisata budaya, dan wisata bahari. Obyek wisata alam yang cukup terkenal meliputi kawasan
Tawangmangu, Kebun Teh di Kemuning, dsb. Untuk wisata budaya terdiri dari Candi Prambanan,
Candhi Sukuh, Candi Cetha, dsb. Sedangkan wisata bahari terdiri dari Waduk Gajah Mungkur
Wonogiri. Sedangkan wisata ziarah terdiri dari Makam Pangeran Samber Nyawa, Keraton Surakarta
dan Mangkunegaran, Meseum Sangiran (di Sragen), dan sebagainya.
Semua obyek wisata tersebut di atas cukup dapat diandalkan untuk menarik minat wisatawan
asing maupun domestik. Sebagai

upaya untuk menarik wisatawan perlu adanya

penggalakan

kepariwisataan tersebut. Bentuk upaya tersebut di Jawa Tengah ditempuh melalui kegiatan
penyusunan rencana induk pengembangan kepariwisataan Jateng dan pembentukan Tourist
Information Centre (ITC) di beberapa pelabuhan udara utama di Indonesia. Selain itu juga
diselenggarakan promosi, pameran di dalam dan di luar negeri, penerbitan buku saku, brosur dan
leaflet, penyusunan paket wisata, meningkatkan kualitas tenaga pemandu wisata, memacu peran serta
swasta dalam pengadaan jasa penunjang seperti hotel, penginapan, restoran, rumah makan, penjualan
souvenir, biro perjalanan, dan angkutan wisata (Yayasan Bhakti Wawasan Nusantara, 1992: 242-243).
Mengingat kompleksnya masalah yang harus dilakukan dalam rangka pengembangan
pariwisata tersebut, maka perlu kerjasama yang terpadu dari berbagai kalangan yaitu masyarakat,
pengusaha, dan pemerintah. Dalam kaitannya dengan penelitian ini (syair lagu-lagu campursari)
sangat berpotensi sebagai sarana pengembangan pariwisata di Karesidenan Surakarta.
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C. METODE PENELITIAN
Konsep teoretis berkaitan dengan metode penelitian ini perlu diuraikan beberapa hal sesuai
dengan tujuan yang akan dicapai, yaitu: sifat penelitian, sumber data dan data, teknik pengumpulan
data, teknik analisis data, dan metode penyajian hasil analisis data.
Penelitian ini bersifat deskriptif dan sinkronis. Deskriptif dalam arti memerikan gejala-gejala
lingual secara cermat dan teliti berdasarkan fakta-fakta kebahasaan. Oleh karena itu, sumber data yang
dipilih juga yang mencerminkan pemakaian sinkronis antara lain VCD lagu-lagu campurasi dan buku
lagu-lagu campurasi yang mengandung tema atau berkaitan dengan objek pariwisata yang ada di
daerah Karesidenan Surakarta yaitu Klangenan Campursari Anyar yang diterbitkan oleh Elfa Sala,
dan Suka-suka Campursari 2 yang diterbitkan oleh CV Cendrawasih Sukoharjo. Teknik pengumpulan
data dengan teknik disebut teknik simak, teknik catat, dan teknik kerja sama dengan para informan
(Subroto, 1989). Ancangan teoretik yang dipakai menganalisis bentuk lagu-lagu campursari yang
memiliki tema pengembangan pariwisata di Karesidenan Surakarta ini adalah ancangan strukturalisme
untuk mengetahui kesentralan kata. Oleh karena itu, model-model analisis yang dipakai adalah
ancangan Langacker (1972) dan Verhaar (1983). Penentuan maksud lagu-lagu campursari dalam
sumbangannya terhadap sektor pariwisata dengan pendekatan pragmatis kepariwisataan, maka perlu
diketahui hubungan lagu-lagu campursari dan sektor pariwisata. Berdasarkan konteks linguistik, fisik,
efistemik, dan sosialnya (Abdul Hamid Hasan Lubis, 1991) lagu-lagu campursari dapat memberikan
sumbangan yang sangat berarti terhadap pengembangan pariwisata (misalnya, lokasi wisata
Tawangmangu, Pasar Klewer, Taman Jurug), karena lokasi-lokasi tersebut sebagai bagian industri
pariwisata (Kusmayadi dan Endar Sugiarto, 2000: 6).

D. PEMBAHASAN
Setelah dilakukan penelitian terhadap lagu-lagu campursari sebagai sarana pengembangan
pariwisata di Karesidenan Surakarta dapat dipaparkan hasilnya sebagai berikut.
1. Syair Lagu-lagu Campursari
Setelah

dilakukan

penelusuran

lagu-lagu

campursari

yang

berhubungan

dengan

pengembangan pariwisata di Karesidenan Surakarta diperoleh beberapa lagu campursari seperti Solo
Berseri, Taman Jurug, Tirtonadi, Stasiun Balapan, Stasiun Balapan 2, Pasar Klewer, dan Kali Pepe.
Lagu Solo Berseri merupakan lagu identitas Kota Surakarta yang lebih dikenal dengan Solo
Berseri. Berseri merupakan akronim dari bersih, sehat, rapi, indah; yang menjadi cita-cita masyarakat
dan pemerintah Kota Surakarta untuk mewujudkan kota yang benar-benar berseri dan sebagai pusat
budaya, pariwisata, dan olah raga. Kota yang bersih, sehat, rapi, dan indah akan memiliki dampak
positif dalam pengembangan pariwisata di Kota Surakarta khususnya, bahkan mungkin daerah-daerah
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di sekitarnya karena dengan kondisi yang demikian akan memberikan kesan menarik bagi para
wisatawan baik domestik maupun mancanegara.
Lagu Taman Jurug secara umum menggambarkan keindahan sebuah taman rekreasi yang
berada di wilayah timur Kota Surakarta, tepatnya di tepi aliran Bengawan Solo. Tempat itu banyak
dikunjungi oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.
Obyek wisata Taman Jurug berada di tepi Bengawan Solo. Taman Jurug pada jaman Paku
Buwono X merupakan tempat rekreasi raja dan punggawa keraton. Di samping itu, pengunjung dapat
melihat Kebun Binatang, pemandangan alam di tepi aliran Bengawan Solo dan merupakan lahan
pelestarian tanaman langka yang berbentuk hutan kecil. Taman Jurug dihuni berbagai jenis satwa
yang meliputi mamalia, aves, primata, reptilia, dan sebagainya. Sanggar Gesang merupakan tempat
pertunjukan kesenian antara lain keroncong. Di Taman Jurug terdapat pula tempat pementasan
kesenian, antara lain musik dangdut, campursari, dan pop. Pada saat Pekan Syawalan (upacara pada
awal bulan Syawal) diakhiri dengan pesta ketupat dan larung Getek Joko Tingkir (biasanya
diperankan oleh para artis).
Lagu Tirtonadi merupakan gambaran keberadaan suatu terminal di Kota Surakarta yang
selalu sibuk dengan adanya mobilitas penduduk baik yang masuk maupun yang akan keluar dari Kota
Surakarta. Dalam lagu itu disebutkan adanya kerinduan seseorang kepada kekasihnya yang telah
saling mengikat janji ditunggu cukup lama kedatangannya di Terminal Tirtonadi. Hal ini nampak
pada lirik wis suwe (3x) kangen sing tak rasakke 'sudah lama (3x) rindu yang saya rasakan', rasane
(3x) rasane kaya ngene 'rasanya (3x) rasanya seperti ini', neng kene (3x) aku ngenteni kowe 'di sini
(3x) saya menunggu kamu', dan aku kangen kangenku mung karo kowe 'saya rindu rinduku hanya
dengan kamu'.
Lagu Stasiun Balapan dan Stasiun Balapan 2 menceriterakan kerinduan seseorang kepada
kekasihnya (senada dengan Tirtonadi), hanya lokasinya yang berbeda. Setting lagu tersebut adalah di
Statsiun Balapan. Stasiun Balapan merupakan stasiun terbesar di Kota Surakarta, selain stasiunstasiun yang lebih kecil lainnya yaitu Stasiun Jebres, Stasiun Purwosari, dan Stasiun Sangkrah.
Suksesnya lagu pertama (Stasiun Balapan 1) kemudian diikuti adanya lagu kedua (Stasiun Balapan 2).
Lagu Pasar Klewer ini menggambarkan keadaan, kelengkapan, serta hiruk pikuknya pasar
yang dipenuhi oleh pengunjung setiap siang hari. Usia, penampilan, perilaku pengunjungnya
digambarkan secara jelas melalui lagu tersebut. Misalya, cilik gedhe padha kumpul rambut dawa
nganti gundhul ‘kecil besar berkumpul dengan rambut panjang hingga yang gundul’, dan dandane
gal-ugalan polahe ra karuwan ’ dandanannya ugal-ugalan tingkah lakunya keterlaluan’. Pasar Klewer
merupakan pasar batik dan tekstil terbesar di Indonesia. Pasar ini terletak bersebelahan dengan Masjid
Agung Kota Surakarta dan berdekatan dengan Keraton Surakarta.
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Kali Pepe merupakan kritik sosial (mengenai orang yang benar, orang yang lupa
keberadaannya, suka keributan) yang diwujudkan dengan tiga buah parikan. Dalam lagu tersebut
disebutkan adanya nama kali Pepe yang mengalir di tengah Kota Surakarta.

2. Peranan Syair Lagu-lagu Campursari terhadap Pengenalan Pengembangan Pariwisata di
Kota Surakarta
Secara pragmatis lagu-lagu campursari memiliki peranan terhadap pengembangan dunia
pariwisata di Kota Surakarta. Peranan ini dapat dibuktikan dengan analisis pragmatik, khususnya
berdasarkan analisis inferensi (proses memahami makna tuturan sedemikian rupa sehingga sampai
pada penyimpulan maksud dari tuturan) yaitu bertolak dari analisis konteks pemakaian bahasa yang
mencakup konteks fisik, konteks epistemis, konteks linguistik, dan konteks sosial.
2.1 Konteks Fisik
Konteks fisik (physical context) meliputi tempat terjadinya pemakaian bahasa, obyek yang
disajikan dalam peristiwa komunikasi, dan tindakan para partisipan dalam peristiwa komunikasi itu.
Berdasarkan data penelitian, dan selanjutnya dianalisis berdasarkan konteks fisik lagu-lagu
yang berhubungan dengan pariwisata di Kota Surakarta menunjukkan hal-hal sebagai berikut.
a)

Tempat terjadinya pemakaian bahasa lagu-lagu campursari tidak hanya terjadi di wilayah Kota
Surakarta tetapi juga terjadi di luar wilayah Kota Surakarta yaitu hampir seluruh Indonesia
bahkan internasional, misalnya lagu campursari Stasiun Balapan 1 dan Stasiun Balapan 2
dinyanyikan oleh Didi Kempot di negara Suriname dan Belanda.

b)

Obyek yang disajikan dari masing-masing lagu sangat bervariasi yaitu berupa informasi lokasi
pariwisata (lagu Taman Jurug, Tawangmangu Indah, Umbul Pengging, Sangiran), wisata dan
kritik sosial (lagu Kali Pepe), wisata dan kisah asmara (lagu Stasiun Balapan 1 dan 2, Terminal
Tirtonadi, Langgam Putri Wonogiri), wisata dan identitas kota dan kabupaten (lagu Solo Berseri,
Sragen Asri, Klaten Bersinar, Boyolali Tersenyum, dan Wonogiri Sukses).

c)

Tindakan para partisipan dalam komunikasi tersebut dapat memberikan reaksi atau tanggapan
secara langsung maupun tidak langsung. Reaksi secara langsung adalah bersedia menerima
keindahan lagu-lagu tersebut dan berkomentar bahwa lagu-lagu itu enak didengar serta
menghibur, dan muncul pertanyaan atau keingintahuan lokasi-lokasi yang disebutkan dalam liriklirik lagu masing-masing. Reaksi langsung terjadi adanya kunjungan para wisatawan baik
domestik maupun mancanegara di antaranya karena setelah mendengar lagu-lagu campursari
pada acara-acara pertunjukan maupun resepsi-resepsi yang diselenggarakan oleh masyarakat di
sekitar para partisipan berdomisili. Misalnya, setelah mendengar lagu campursari Taman Jurug
dan Tawangmangu Indah.
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2.2 Konteks Epistemis
Konteks epistemis (ephistemic context) yaitu latar belakang pengetahuan yang sama-sama
diketahui oleh penutur dan mitratutur.
Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh dan kemudian dikaji berkaitan konteks
epistemisnya, maka menunjukkan bahwa lagu-lagu campursari yang berkaitan dengan pengembangan
pariwisata di Karesidenan Surakarta menggunakan bahasa Jawa dan variasi bahasa Jawa dengan
Indonesia, tetapi dapat dikatakan bahwa lirik lagu campursari tersebut mayoritas adalah bahasa Jawa.
Lagu-lagu tersebut apabila dinyanyikan di manapun penutur dan mitra tutur sama-sama memiliki latar
pengetahuan yang mampu menangkap isi atau maksud tuturan (lagu-lagu campursari) karena
kebanyakan penutur dan mitra tutur adalah berasal dari suku Jawa.
Dengan latar belakang pengetahuan yang sama-sama dimiliki oleh penutur (penyanyi) dengan
mitratutur (pendengar atau penonton) maka terjadi kerja sama yang baik sehingga dapat memberikan
kesan yang positif khususnya mitra tutur untuk ingin tahu lebih jauh dan mendalam terhadap lokasilokasi wisata. Keingintahuan ini ditindak lanjuti oleh mitratutur dengan mengadakan kunjungan ke
obyek-obyek wisata yang ada di dalam lirik lagu tersebut, misalnya dalam lirik lagu campursari
Sangiran. Letak lokasi pariwisata Sangiran ditunjukkan lokasinya dan banyak orang baik dalam
negeri maupun luar negeri yang jauh asalnya ingin membuktikan fosil-fosil binatang, manusia, dan
lainnya yang ditemukan di sekitar lokasi Sangiran.
2.3 Konteks Linguistik
Konteks linguistik (linguistic context) terdiri atas tuturan-tuturan yang mendahului atau yang
mengikuti sebuah tuturan tertentu dalam peristiwa komunikasi.
Tuturan yang mendahului tuturan dalam hal ini lagu-lagu campursari) biasanya disampaikan
oleh MC (Master of Ceremony) atau pembawa acara pada saat pesta atau pertunjukan pada umumnya
berisi informasi lagu yang akan disampaikan oleh seorang penyanyi berkaitan dengan judul lagu dan
maksud lagu yang akan disampaikan. Misalnya, lagu Solo Berseri, merupakan lagu identitas Kota
Surakarta yang mengandung cita-cita untuk mewujudkan Kota Surakarta yang bersih, sehat, rapi
indah; sekaligus mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya, olah raga, dan pariwisata.
Sedangkan tuturan yang mengikuti tuturan (lagu) yang telah dinyanyikan biasanya juga tidak jauh
dengan tuturan yang mengawali lagu campursari yaitu maksud lagu, tetapi ada sebuah kata penutup
makaten ’demikian’. Misalnya, dalam kalimat Makaten lagu Stasiun Balapan ingkang sampun
kaaturaken dening mbak Nurhana ’Demikian lagu Stasiun Balapan yang telah dinyanyikan oleh mbak
Nurhana’.

2.4 Konteks Sosial
Konteks sosial (social context) yaitu relasi sosial yang melengkapi hubungan antara penutur
dengan mitratutur.
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Relasi sosial yang melengkapi hubungan antara penutur dan mitratutur dalam setiap lagu
campursari adalah adanya saling pengertian antara penutur (pengarang dan penyanyi) dengan
mitratutur (pendengar dan penonton). Hal ini nampak dari minat yang tinggi dari pendengar radio atau
penonton televisi yang mengikuti acara pilihan pendengar dengan cara menelepon atau SMS. Dalam
acara pertunjukan baik untuk umum atau acara-acara pesta, penutur dengan mitratutur terjalin relasi
yang komunikatif. Penutur (penyanyi) kadang-kadang mengajak mitratutur untuk menyanyi bersama
atau secara perorangan untuk menyanyi atau melanjutkan sebagian lagu yang sedang dinyanyikan.
Misalnya, seorang penyanyi yang sedang menyanyikan lagu Taman Jurug mengajak para penonton
untuk melanjutkan sebaris lirik cahyane mbulan madhangi pucuk cemara ’cahaya bulan menerang
pucuk cemara’, dan seterusnya sampai baris lirik lagu neng Taman Jurug, taman endah kutha Sala ’
di Taman Jurug, taman indah kota Sala’.

E. SIMPULAN
Berdasarkan uraian dan pembahasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa lagu
campursari yang dapat dijadikan sarana untuk pengenalan dan pengembangan pariwisata di Kota
Surakarta, seperti Solo Berseri, Taman Jurug, Tirtonadi, Stasiun Balapan 1, Stasiun Balapan 2, dan
Kali Pepe. Secara pragmatis syair lagu-lagu campursari memiliki peranan terhadap pengembangan
dunia pariwisata di Kota Surakarta. Peranan ini dapat dibuktikan dengan analisis pragmatik,
khususnya berdasarkan analisis inferensi (proses memahami makna tutran sedemikian rupa sehingga
sampai pada penyimpulan maksud dari tuturan) yaitu bertolak dari analisis konteks pemakaian bahasa
yang mencakup konteks fisik, konteks epistemis, konteks linguistik, dan konteks sosial.
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