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MAKNA "GOLEK NGELMU' SEBAGAI JATI DIRI MANUSIA
DALAM BUDAYA JAWA
Suryo Ediyonol

Abstract
Human identity is the great value that the ideais of human life Java. This study aims to
discover the meaning of "puppet ngelmu" is done by "Meguru" and how "nglakoni" according
Javanese culture. Through historical method factual approach, namely the description,
analysis, interpretation and synthesis. As a result "puppet ngelrnu" should the behavior, such
as: determination, steadfast, obedlent, brave, Taberi, painstaking, tliti, tanggen, tanggon and
takonan. Way "Meguru" with attitude: Nastiti, nastapa, kulina, diwasa, santosa, engetan, santika
and |ana. Way "nglakoni" with attitude: harep, tetep, mantep, Gemi, grammar, painstaking, titi,
and mindful.
Keywords: ldentity, golek ngelmu, meguru, and nqlakoni

A,

penting untuk berorientasi

PENDAHULUAN
Dinamika kehidupan sosial-budaya
masyarakat Jawa, selalu diwarnai
kehid upan budaya lstana, budaya
Pesantren, dan budaya Perguruan
Pencak Silat. Ketiga sumber budaya
tersebut tidak lagi menjadi pusat
referensi bagi perkembangan peradaban
masyarakat Jawa. Hal itu terjadi
karena ke tiganya telah digantikan oleh

kepada
manusia karena pada dasarnya awal dan
akhir dari pembangunan adalah untuk
kepentingan manusia. Dalam budaya
Jawa, banyak nrlai-nilai luhur yang dapat
digunakan sebagai sarana pembangunan
manusia, terutama dalam bidang fisik.
intelek, moral, dan mentai spiritual yang
seimbang.

sistem pendidikan negara yang lebih

yang berbasis pada nilai-nilai budaya

berwatak rasional sbbagai konsekuensi

lokal, seperti budaya Jawa, diharapkan
dapat menjadi landasan pembangunan

dari rnodernitas yang ingin dicapai
lewat pembangunan. Perkembangan
selanjutnya, sistem nilai modern yang
berwatak rasional ini tidak selalu berjalan
tunggal, mulus tanpa persoalan. Muncul
pertanyaan bagaimana konsep lati diri
manusia Jawa dalam "golek ngelmu".
Penelitian mengenai pembentukan
jati diri manusia, dalam "golek ngelmu"
dalam budaya Jawa menarik dilakukan
pada era modernisasi saat ini. Penelitian
ini diharapkan dapat memberi manfaat
bagi peningkatan kesadaran diri
manusia dalam pembangunan dewasa
ini. Pembangunan bangsa dan negara

1

Usaha-usaha penggalian kekayaan

manusia lndonesia modern. Dengan
meningkatnya jati diri manusia, hal itu
dapat dimanfaatkan bagi keseimbangan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
ieknologi dengan nilai-nilai luhur budaya

bangsa, demi keselahteraan

kompleksitas kebudayaan. manusia

Staf pengajar jurusan Sastra Arab FSSR UNS. Email: ediyonosu ryo@ya hoo.
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manusia Magnis-Suseno (1988:5), yang
dimaksud orang Jawa sesungguhnya
adalah suatu konstruksi teoretis, dan
tidak menunjuk kepada kelompok orang
tertentu. Seperti halnya kebatinan Jawa
ialah kebatinan yang dipikirkan dan
dipraktekkan oleh orang Jawa. Dalam

co. id.
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memperoleh sifat kemanusiaannya dan
sekaligus memunculkan permasalahan
tentang kesubjek-d iri-an manusia. Pada
akhirnya manusia merasa bahwa subjekdiri-annya bukanlah aku yang alamiah,
melainkan aku dalam budaya (Heraty,
1984:203). Candra jiwa atau bangun

kepribadian seseorang merupakan
resultante akhir dari unsur-unsur

kepribadiannya. Candra jiwa yang ideal
ialah yang selaras, serasi, seimbang,
yaitu yang tidak berat sebelah. Jadi, agar
kondisi ideal yang mencerminkan suatu
harmonisasi dapatterwujud serta terhindar

dari kemerosotan moral, selain perlu
mengenali diri juga perlu pengendalian
diri. Jati diri manusia secara filosofis
selalu mengalami dinamika yang semula
internal subjektif lalu ke eksternal objektif,
yang dalam bahasa Jawa diwujudkan
dengan ungkapan berb udi-bawa-leks an a
yang berarti aktifnya konsepsi perkataan
dan perbuatan secara berkesesuaian
(Supadjar,'1993:84).

Hakikat manusia adalah rasa. Rasa
terbagi menjadi rasa badan, rasa hidup,

rasa keakuan, dan rasa abadi.

Rasa
badan adalah rasa-rasa yang berada di
dalam manusia, misalnya sakit. lapar,
haus, sejuk, dan panas. Rasa hidup
adalah kemauan dasar tentang hidup
yang bercirikan keinginan melangsungkan
kehidupan. Rasa keakuan adalah rasa
yang mempunyai kecenderungan demi
kepentingan pribadi. Rasa abadi adalah
tingkatan yang mencapai kebenaran
universal, yang mau menerima kenyataan
bahwa hidup kini, di sini, dan begini.
Rasa merupakan perwujudan dari jiwa

(Suryomentaram,l9BT:5). Kebebasan
manusia dalam ajaran mistik dimulai
dari upaya mawas dln untuk mengenal
dan menguasai nafsu-nafsunya. Upaya
tersebut untuk mengambil jarak dengan
nafsu amarah, lauwamah, dan sufiyatt
untuk dapat menguasai diri dengan
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cara penyucian hati.

Pandangan
hidup merupakan suatu abstraksi dari

pengalaman hidup; pandangan

ini
dibentuk oleh suatu cara berpikir dan cara

merasakan tentang nilar-nilai, organisasi
sosial, kelakuan, peristiwa-peristiwa,
dan segi-segi lain dari pengalaman.
Pandangan hidup adalah sebuah
pengaturan mental dari pengalaman yang
pada gilirannya mengembangkan suatu
sikap tBrhadap hidup.
Pandangan hidup orang Jawa
terbentuk dari alam pikir Jawa tradisional,
kepercayaan Hindu, dan ajaran tasawuf
lslam. Pandangan hidup tersebut banyak
tertuang dalam karya-karya pujangga
yang berbentuk prosa dan puisi Jawa
(Herusatoto, 2001 .67). Manusia utama
ialah manusia yang pandai bergaul, tidak
pernah merugikan dan menyusahkan
sesama. Manusia Jawa berusaha
mawas diri untuk mendapat jawaban
atas persoalan yang dihadapinya, yaitu
apakah suatu perbuatan yang dilakukan

secara moral dapat dibenarkan

dan
(Hardjowirogo,
d iperta ngg u ngjawabka
1 995:1 B). Pemahaman jatidiri manusia
yang diperoleh melalui cara "golek
ngelmu" dengan "meguru" dan "nglakoni"
dapat dipakai sebagai titik tolak bagi
pengembangan sumber daya manusia di
lndonesia, yang menekankan azas takwa,
terampil, dan berbudi pekerti luhur.

n

B.

METODE PENELITIAN

Materi penelitian ini adalah golek
nge

Im

u, dengan cara m e g u r u dan n g I a ko

i

bagijatidiri manusia Jawa sebagai objek
material dan budaya Jawa sebagai
objek formal, khususnya mengenaijati diri
manusia Jawa. Penelitian ini dilakukan
dengan survai yaitu penelitian yang
mengambil sampel dari suatu populasi
dengan unit analisisnya individu. Jati diri
manusia Jawa meliputi latar belakang
kepercayaan. kedudukan manusia, dan
F:I'NOCRAF/
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hakikat o/ah drn manusia Jawa. Setelah
data-data terkumpul, lalu diadakan analisa.
Analisis penelitian
menggunakan

golek ngelmu, dengan can meguru
dan nglakoni bagi peningkatan jatidiri

metode pendekatan Historis faktual.
Bakker (1994) menjelaskan perangkat
unsur-unsur metodis melalui tahapan

Dengan langkah-langkah metode
tersebut diharapkan dapat diperoleh
suatu pemahaman yang sisiematis,
integral, dan komprehensif.

ini

sebagai berikut.

1. Deskripsi dilakukan

2.

J-

4

dengan
diuraikannya objek material yang
dikaji yaitu "golek ngelmu" dan
jatidiri manusia Jawa, agar diperoleh
gambaran yang jelas sebagaimana
adanya, yaitu dengan cara mencari
data yang dinilai akurat berhubungan
dengan jati diri manusia Jawa dalam
"meg uru" dan "nglakoni".
Analisis merupakan upaya secara
kritis yang membahas dan meneliti
istilah-istilah, pengertian-pengertian
yang terdapat dalam budaya Jawa,
khususnya konsep golek ngelmu agar
mendapat gambaran yang jelas dan
lengkap.
Interpretasi secara hermeneutik,
metode ini digunakan dalam rangka
menyelami data yang tersedia serta
mengungkapkan makna dan nuansa
yang terkandung didalamnya. Melalui
interpretasi dihprapkan diperoleh
gambaran secara tepat, lengkap,
dan mendalam mengenai jati diri
manusia Jawa dalam golek ngelmu,
meguru, dan nglakoni di budaya
Jawa. Bahan-bahan yang sudah
d iintrepretas ikan dengan metode
hermeneutik kemudian direfleksikan
dalam kerangka pemikiran masa
sekarang.
Sintesis, yaitu menyimpulkan
pend apat-pe nd a p at dan pandanganpandangan yang berbeda untuk
menemukan suatu kesatuan
pendapat yang lebih utuh dan
leng kap, sehingga memperoleh
hasil penelitian dengan pemahaman
yang menyeluruh mengenai makna

ETNOGR{FI
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manusia dalam budaya Jawa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Makna Golek Ngelmu bagi Manusia

Jawa

Golek

ngelmu

bukanlah
mencari ilmu pengetahuan dalam arti
ilmiah, melainkan belajar mendapatkan
kawruh
(kepandaian) yang
Iebih bersifat batiniah. Disadari
sepenuhnya
bahwa memahami
batiniah
keberadaan
semesta, termasuk dirinya sendiri,
merupakan hal yang amat suljt.
Melalui laku, kekuatan alam dapat
dihimpun dalam diri manusia.
Keyakinan inilah yang mendasari
pemahaman mengenai ngelmu
dalam kehidupan masyarakat Jawa.
Di samping kekuatan yang bersifat
fisik, ngelmu juga mencakup halhal yang bersifat batin seperti
ketajaman
panggraita (intuisi,
kemampuan melihat peristiwa yang
akan terjadi, atau hal-hal yang terjadi di
balik kenyataan indrawi) dan berbagai
macam kawruh. Terkait dengan ngelmu,
Suryomentaram menjelaskan kekhasan
filsafai hiciup orang Jawa.
Ng6lmu iku,
kdlakon6
kanthi
Iaku,

l6kase
klawan
khas,
tOgdse

2al3 / 216-308
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khas nyantosani,
s)tya budya pang6k6se dur angkara.
(Tembang Pucung)

Terjemahan:
Kebijaksanaan hidup itu,
terlaksana di dalam perbuatan
(pengalaman),
disertai kehendak yang teguh,
yang memperteguh,
usaha yang terus-menerus mengikis
nafsu angkara (egoisme).

Belajar kawruh Jawa

harus
menempuh strategi sepuluh T, yaitu
tekad (nial), feguh (gigih), faaf (disiplin),
tabah (berani dan sabar), tabei (ralin),
tlaten (tekun), f/rfi (telili), tanggen
(tahan, tidak goyah), tanggon (percaya
diri), dan takonan (berani bertanya,
baik secara lisan maupun dengan

banyak membaca karya orang lain).
Namun dengan 10 T pun belum
dianggap cukup karena untuk dapat

mencapai tataran (jenjang)
menguasai ngelmu Jawa,

untuk
harus
lagi, yaitu
ditambah dengan satu
prihatin.
Untuk
tirakat
mencapai tataran menguasai ilmu
ditempuh
spiritual
T.
strategi
mesubudi
Melaksanakan tirakat dengan
cara
mesuraga
mengurangi makan, minum, tidur,
mengendalikan segala nafsu lahir
meningkatkan
ataupun batin,
takwa kepada Allah.
iman
harus ditempuh untuk
Semua
hamemasah hamemasuh tajeming kolbu
(mengasah, mensucikan ketajaman
mencapai
kalbunya)
kawaskithaning cipta dan menangkap ntr
(bersit cahaya) batin. Belajar menguasai
kawruh Jawa bisa ditempuh melalui
pendidikan formal. Namun untuk belajar
ngelmu hanya bisa ditempuh dengan
belajar kepada seorang ahli (wtnasts)

T

atau laku

Jawa harus
belajar sebelas
dengan

dan

dan
itu

dan

agat dapat

dengan cara privat (secara pribadi) atau
nyantrik (berguru secara perorangan)
(Herusatoto, 2004:9).

Ngelmu dan laku berarti
peraturan tingkah laku yang baik
dan mulia yang harus menjadi pedoman
hidup manusia. Hariwijaya (2004'.204)
menjelaskan tuj uan ngelm udan lakuadalah
membina hubungan yang selaras
harmonis aniara seseorang
di
sekitarnya. Juga hubungan keluarga
masyarakat, hubungan
bangsa dengan bangsa lainnya,
hubungan manusia dengan alam
laku
sekitarnya. Ngelmu
manusia untuk
membina
menjadi anggota keluarga, anggota
menjadi
masyarakat
dan
manusia berpribadi
menuju
membimbing
juga
kebahagiaan.

dan
dengan makhluk hidup
dengan

watak

yang baik;
mulia;
manusia
Selain itu,
menuntun seseorang untuk

mempersatukan dirinya dengan makhluk
sesamanya dan akhirnya menuntun
mereka mencapai kesatuan
rohnya dengan Allah. Kebahagiaan
yang mutlak dan abadi hanya

dapat dinikmati bilamana
seseorang dapat mencapai

roh
kesatuan

dengan Allah.

Ngelmu kasunyatan adalah
pengetahuan mengenai segala
kenyataan, baik yang bersifat
kebendaan maupun peristiwa-peristiwa
yang terjadi di alam semesta. Subandrijo

(2000.112) menjelaskan,

ngelmu
ini dapat d iandalkan karena
kebenarannya tidak berubah.
Pengetahuan mengenai kasunyatan
yang dapat berubah disebut ngelmu
keyakinan.

ETNOGL4FI
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Bekal
ngelmu

untuk

memiliki

yang disebut dengan necep ngelmuning

ngelmu
yang
demikian disebut mumpuni, artinya
serba bisa, serba mempunyai.
Orang yang mumpuni sering dicandra
dengan peribahasa punjul ing
apapak, mrojol ing akarep (lebih
daripada rata-rata, lolos dari jaring
yang rapat). Artinya, orang tersebut
tidak dapat dijajaki ketinggian
ngelmunya, bahkan mampu lolos
dari jaring yang rapat sekalipun.
Dengan ngelmu itu, orang menjadi
lebih dibanding manusia biasa.
Maksud utama seseorang mencari
ilmu adalah untuk melindungi
dirinya sendiri dari segala kekuatan
la in
yang
mem bahayaka n.
Memiliki kawicaksanan (kebijaksanaan)
dan
kawaskithan
(ketajaman
batin), mengetahui hal-hal yang
belum terjadi, dapat membaca gerak
alam, semua ini juga merupakan
buah ngelmu yang diperolehnya.
Karena kelebihan - ini, orang yang
memiliki banyak ngelmu akan
dihormati oleh orang lain, dianggap
sebagai orang sakti. Orang
seperti ini sering disebut wong tuwa,
tempat mempertanyakan segala
sesuatu. Jadi, di samping untuk
dirinya sendiri, ngelmu juga berguna
bagi lingkungan dan orang lain.

upacara tertentu yang harus dipenuhi
sesuai dengan tuntunan masing-masing

kasunyatan adalah guru (menyerap ilmu guru). Dalam
ketabahan dan kesucian batin. meguru ada aturan-aturan yang harus
Tidak mustahil seseorang dapat ditaati, syarat-syarat, serta upacaramemiliki berbagai macam

tersebut sekaligus. Orang

2. Makna Meguru bagi Kehidupan
Manusia Jawa

adalah dengan berguru

kepada
dikatakan
sungguh-sungguh sudah menyatu
dengan alamnya. Meguru merupakan
usaha untuk ikut menyerap daya alami

orang sakti yang dapat

/
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Meguru biasanya murid menerima
wejangan secara sadar dari guru. lnti

wejangan tersebut dinamakan banyu

bening, artiriya air jernih, sebagai
kiasan ngelmu sepuh, yaitu ngelmu
kesempurnaan hidup suci. Hidup yang

tanpa dilandasi ngelmu sepuh alau
ngelmu batin akan mudah bertindak
tersesat. Hidup menjadi tak terarah dan
kurang terkendali sehingga guncangan
hidup sulit terelakkan. Praklik meguru
ini ternyata masih berlangsung di tengah
masyarakat luas, bahkan tidak saja
dilakukan oleh rakyat kecil, melainkan
para pimpinan atau pejabat pun banyak
melakukannya. Praktik berguru sampai
dewasa ini masih dapat ditemukan antara
lain daiam aliran-aliran kebatinan, aliranaliran tenaga dalam, dan berbagai ilmu
klenik yang lain (Subandrijo, 2000:115).

Pada saat ingin memilih guru
mistik
diharapkan jangan sampai
jatuh
tebu,
jelek.
murid

pada

pepatah

artinya keliru memilih

yang
seorang
dapat memilih seorang guru
yang teguh berpegang pada sapta
guna karya. Endraswara (2003:205)
menjelaskan tentang delapan tindakan
penting dalam memilih guru yaitu:
1)

Salah satu usaha golek ngelmu

ETNOGRAFI

perguruannya.

2)

Atas dasar iiu,

nastiti, artinya tak simpang siur
daiam memberikanwejangan,

nastapa,

menjalankan

berani

dalam
tidak

laku prihatin,

hanya menyuruh murid saja;
3) ku I in a, arlinya membiasakan berbuat
baik;
4) diwasa, artinya
benar-

harus
benar matang dan dewasa

2J6-3011
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dalam ilmu;

duniawi;

5) sanfosa, artinya lurus tabiatnya;
6) engetan, artinya selalu ingat dan

4) beramal baik, perbuatan sesuai
dengan kata hati, sabar, dan

tak ragu-ragu dalam ajaran;

7)

santika, artinya dalam menempatkan
diri benar-benar cakap dan tegas;
B) lana, artinya tak berganti-ganti
ucapan.
Seorang murid penghayat
kejawen semestinya tak gegabah
(grusa-grusu) dalam mendalami
ngelmu.
Hubungan
murid-gu ru

rendah hati.

Jika orang Jawa mampu berguru
pada guru sejati, besar kemungkinan
akan mencapai ma'rifat yang luhur.
3. Makna Nglakoni bagi Kehidupan
Manusia Jawa

Golek ngelmu tidak cukup
dengan mendapatkan wejangan

biasanya tunduk patuh. Murid dari guru saja, tetapi juga dengan
jarang berani membantah faran laku-laku tertentu yang harus
guru. Tradisi semacam ini dilaksanakan. Tanpa laku, ilmu
dikembangkan sampai mencapai
kematangan ngelmu. Tentu saja
budaya saling asah asih asuh telap

dibangun dalam

menyampaikan
dianggap
beliau lebih

ajaran mistik. Guru mistik

terhormat karena

menguasai ngelmu sejati. Dalam hal

semedi, guru mistik juga dianggap

lebih sakti. ltulah sebabnya
contoh-contoh tindakan mistik

akan ditiru oleh muridnya. Terlebih
lagi pemanfaatan mantra-mantra

mistik akan selalu diikuti
Dalam penyampaian

murid.
alaran mistik,
memilih

biasanya guru mistik

hari tertentu, yaitu setiap Jemuwah
Kliwon dan Se/asa Kliwon. Dua
hari ini dianggap bertuah dan lebih

sakral untuk

menyampaikan ajaran

mistik(Endraswara, 2003:206). Guru
sejaii sering disebut guru spiritual yang
menunjukkan adanya wasilah atau

itu

tidak
Menjalankan

akan
laku

didapatkan.
haruslah
merupakan kebiasaan yang teratur,
bukan sekadar jika ingat saja,
yaitu dijalankan dengan penuh
kesadaran dan ketetapan hati.
Laku-laku itu biasanya berupa
tindakan berpantang yang bermacammacam .lenisnya. Makin berat
pantangan yang d ilakukan, makin
tinggi ilmu yang akan diperoleh.
Tujuan yang akan dicapai dengan
berbagai Iaku tersebut terutama
adalah ngelmu. Namun di
samping itu, juga olah batin untuk
keluhuran budi. hidup sewajarnya
dengan sikap narima, pemaaf, dan
menjauhi segala perbuatan jahat. Seiring
dengan laku, perlu pula dilakukan
panembah (penyembahan). Dalam
Serat Wedhatama (Bratawrlay a,1997 .41)
dijelaskan:

pertolongan Tuhan. Guru sejati memrliki 4
tanda, yaitu:
1) mencegah hawa nafsu, mencegah
pekerjaan mubah, mencegah
yang haram, melaksanakan yang
fardlu dan sunah;
2) hidup untuk kepentingan akhirat, tak
gila pujian;
3) tak mementingkan kepentingan
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Samdngko ingsun tutur

s4mbah catur supaya

lumuntur,

dhihin raga cipta jiwa rasa kaki, ing kono
lamun ketdmu, tandha nugrahing Manon.
(Pupuh Gambuh)
Artinya:

Sekarang aku tunjukkan, empat
sembah agar terbiasa dilaksanakan,
yaitu: raga, cipta, jiwa, dan sembah
rasa, seandainya di situ dapat ditemukan,
Maha
Melihat.

itu merupakan tanda dari yang

Sembah raga
adalah
memelihara kebersihan jasmani
dengan mencuci tubuh dengan
mandi secara teratur. Maknanya,
dalam tubuh yang bersih dan sehat

akan terdapat pikiran yang

jernih
dan sehat pula. Sembah cipta adalah
penguasaan cipta dengan jalan
bahagia agar dapat mengurangi
angkara murka dan keinginan. Hal
ini perlu dilakukan dengan tekun
dan waspada supaya hati terbebas
dari kemauan dan keinginan
serta digantikan oleh kekosongan
dengan pikiran yang jernih. Sembah
jiwa ditujukan kepada kuasa
transenden yang . adikodrati, disertai
kesucian,
ketenangan, kehatihatian, dan kewaspadaan terhadap
kecenderungan batin yang buruk.
Sembah jiwa mengarah pada
penguasaan lagad gedhe dan jagad cilik,
yang akhirnya sampai pula
kepada pemahaman mengenai
kasunyatan. terbebas dari penguasaan
keinginan dan nafsu. Sembah rasa
. adalah kemampuan menampung
seluruh kehidupan di alam semesta
dalam perasaan. Sembah rasa
merupakan tingkat kehidupan yang
tidak memerlukan ajaran atau tuntunan,
tetapi tergantung pada kekuatan tekad.
Pada puncak sembah rasa, orang akan
diliputi penyerahan diri secara bulat
kepada ketentuan jalan hidupnya. Dalam
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tataran inilah ngelmu sejati dapal dicapai.
Refleksi dalam kehidupan sehari-hari
tampak dalam budi luhur. Ngelmu, laku,
dan budi luhur merupakan kesatuan
yang tak akan terpisahkan. Ngelmu lak
mungkin tanpa laku dan laku tak mungkin
tanpa budi luhur (Subandrijo, 2000:119).
Agar manusia mampu menjalankan halhal yang baik sehingga hatinya bersih dari
kotoran hidup. Endraswara (2003:207)
menjelaskan. hendaknya melakukan
delapan hal.

1) Harep, artinya keinginan

yang

menjadi sumber kemajuan dalam
hal apa saja;

2) Tetep. artinya selalu menerima
hidup sebagai tugas atau

kewajiban luhur, karena pikiran
dan perasaan ora minger keblate
(kehilangan arah) dan megos
tapake, yaitu sikap tidak berubahubah sedikitpun;

3)

Mantep, artinya bersrkap mantap

dalam menjalankan

hidup,

tanpa ragu-ragu;
4)

Gemi. artinya tidak menerima
dan memelihara petunjuk hidup

5)

Tata, adinya tak merasa tahu
dalam ngelmu, melainkan harus

sebaik-baiknya;

tahu empan papan dalam berbicai-a
ngelmu kepada orang lain;
6)

Telaten, artinya rajin dan terampil
serta tidak mudah kendur
semangat;

7)

Ttti, artinya memiliki motivasi
untuk mengembangkan dalam

menerima petunjuk atau wejangan:
8) Eling. ar1.inya ingat kepada Tuhan
agar mendapat kejernihan hati.

Untuk dapat

memperoleh

cahaya hidup dari laku tersebut
setiap manusia harus berserah

diri dengan menggunakan mata
batinnya

send

jri. Herusaloto (2004.127),
.)o2
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menjelaskan persyaratan yang

wajib

dilakukan sebelumnya meliputi:

1) Mensucikan badan, dan kemudian
mengenakan pakaian yang
bersih, dan setelah

itu

berniat
dengan memanjatkan doa
memohon rakhmat dan ridla-Nya.
2) Mengatur napas selembut mungkin,
sampai tidak merasa sedang
bernapas.
3) Duduk serileks dan senikmat
mungkin agar tidak ada otot yang
tegang atau terganggu aliran
darahnya sehingga batin dapat
berkonsentrasi.
4) Tutup kedua lubang telinga dengan
menggunakan jari telunjuk.
5) Konsentrasikan pikiran dan batin
pada satu titik, terus rasakan dan
nikmati apa yang terlihat oleh mata
batin
melihat
cahaya
Dengan
kehidupan akan mendewasakan jiwa,
menenteramkan hati dalam menghadapi
segala rintangan dan cobaan hidup. Pada
awal melaksanakan latihan tersebut,
dimulai dengan mawas diriterlebih dahulu.
Digdoatmadja (2004.17 6), menjelaskan
cara mawas diri:
1) Menyadari segala kesalahan,
kekurangan dan kekhilafan yang ada
dalam diri kita sendiri;
2) Permohonan yang diucapkan cipta
batin pada saat tahan napas
adalah berupa ikrar batin
dengan maksud dan tujuan yang
diinginkan dimohonkan penyelesaian
kepada-Nya;
Permohonan untukselalu ciijauhkan
dari segala bencana serta
mohon dikaruniai keselamatan dunia
dan akhirat.

Jika latihan tersebut

dapat
dilakukan dengan sepenuh hati,
manusia akan mengetahui adanya

penambahan kemampuan

pada
daya cipta, rasa, dan karsa. Lebih lanjut
Digdoatmadja (2004:177) menjelaskan
Kemampuan daya cipta adalah
dalam membantu
kemampuan
memberi masukan pada saat dilakukan
pemusatan pikiran untuk memperoleh
petunjuk Allah yang muncul dalam
Kemampuan daya
bisikan hati;
adalah kemampuan batin
untuk dapat merasakan sesuatu
masukan dari
pancaindra dan kemudian memberi
memutuskan
tanggapan
perlu
dilakukan.
reaksi balik apa yang
pikiran

(1)

baiin
(2)

rasa
.
pada saat ada

untuk

Proses kontak antara

dan rasa hati terjadi dengan sangat

cepat, yang oleh orang

umum
dikatakan memiliki indra keenam:
(3) Kemampuan daya karsa adalah
untuk mendorong
kemampuan
kehendak, kemauan, keinginan untuk
bertindak sesuatu dengan tepat
sebagai hasil reaksi balik dari hasil
daya cipta dan daya rasa.
D. PENUTUP

Hasil dari golek ngelmu,dapat
dilakukan dengan cara meguru dan
nglakoni merupakan watak budi luhur
yang berusaha diamalkan oleh manusia
Jawa. Orang Jawa harus mesu budi, mati
raga, nutupi babahan hawa sanga, dan
meng u rang itidu r. Beberapacara memupuk
jatidiri dengan cara: (1) anteng jatmika ing
budi, tenang dalam pikiran dan laku, (2)
luruh sastra, sopan dan hati-hati dalam
bicara; (3) wasis samubarang tanduk,
mampu menyelesaikan tugas kewajiban;
(4) prawira ing batin, btjaksana dalam
menilai. Dengan laku-lakutersebut
manusia Jawa akan bersikap berbudi
luhur. Manusia mempunyai jatidiri adalah
seseorang yang telah berhasil menyatukan
pamoring kawula gusti, yaitu sebagai
pejuang pembangunan masyarakai yang
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memayu hayuning bawana. Kebenaran
itu hanyalah berada pada manusia
yang arif bijaksana dengan berpikiran
sehat.
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