
1 

Suluk baka (suatu tinjauan filologis) 
 

Oleh: 
Anang Eko Saputro 

C.0199006 
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan kebudayaan beserta 

peninggalan masa lampaunya. Bentuk peninggalan masa lampau yang masih 

dapat dilihat dan dinikmati itu adalah artefak yang umumnya berupa bangunan, 

seperti masjid, keraton, candi dan bangunan lainnya. Namun sebenarnya, masih 

ada satu jenis artefak lagi yang sering diabaikan dan ditinggalkan yaitu 

peninggalan kebudayaan yang berupa naskah. Naskah, menurut Darusuprapta 

(1984) diartikan sebagai karangan tulisan tangan, baik yang asli maupun 

salinannya, yang mengandung teks atau rangkaian kata-kata yang merupakan 

bacaan dengan isi tertentu (hal.10). 

Naskah di Indonesia sangat banyak, baik dari segi kuantitas (jumlah), 

maupun ragam jenisnya. Hal ini disebabkan karena keberadaannya berbanding 

lurus dengan keberadaan suku bangsa yang ada di Indonesia. Hampir setiap suku 

bangsa di Indonesia mempunyai peninggalan berupa naskah ini. Salah satunya 

adalah masyarakat Jawa, yang dalam masalah kepemilikan naskah menempati 

urutan nomor satu. 
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Naskah Jawa, sebagai salah satu naskah lama Nusantara, bila ditinjau dari 

segi isi, banyak sekali jenisnya. Nancy (1991) mengklasifikasikan naskah kuna ke 

dalam beberapa bagian yaitu: 

1) Sejarah, di dalamnya termasuk kronologis, dinasti, silsilah dan lain-lain 

1) Sejarah kuna dan pertengahan 

2) Sejarah abad 16 dan 17 

3) Sejarah abad 17 dan 18 

4) Sejarah abad 18 dan 19 

5) Sejarah abad 20 

2) Adat istiadat keraton, perayaan, arsip keraton Surakarta dan Yogyakarta 

3) Arsitektur dan keris 

4) Hukum 

5) Sejarah pustakaraja dalam bentuk prosa dan macapat 

6) Roman sejarah dalam bentuk dongeng panji 

7) Ramalan 

8) Kesusastraan yang bersifat mendidik, yang termasuk di dalamnya etika dan 

pendidikan Islam 

9) Wayang 

10) Cerita wayang 

11) Dongeng sastra klasik, yang berisi kekawin dan terjemahan Jawa modern 

12) Syair puisi 

13) Roman Islam yang berisi cerita menak 

14) Ajaran Islam yang berisi suluk 
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15) Sejarah Islam 

16) Mistik dan tari 

17) Linguistik dan kesusastraan 

18) Mistik kejawen 

19) Pengetahuan dan adat istiadat Jawa, yang di dalamnya terdiri dari 

penanggalan, perhitungan waktu, hipology dan obat-obatan 

20) Lain-lain (hal. 47-49). 

Klasifikasi naskah kuna yang diungkapkan oleh Nancy tersebut, 

berdasarkan fakta di lapangan, memiliki kuantitas anggota klasifikasi yang cukup 

besar. Kuantitas (jumlah naskah) antara klasifikasi pertama hingga terakhir 

(klasifikasi yang ke-20), agaknya cukup berimbang, dan sama-sama termasuk 

jumlah yang besar. Namun, harus disadari bahwa dari kuantitas naskah yang 

begitu besar tersebut, agaknya kurang diimbangi oleh adanya usaha penelitian 

naskah untuk mendayagunakan isi yang ada di dalamnya. Atau dengan kata lain, 

usaha penelitian naskah di Indonesia terbilang masih langka. Akibatnya, materi 

yang terkandung dalam naskah-naskah tersebut belum banyak yang 

didayagunakan. 

Kelangkaan ini salah satunya adalah disebabkan oleh adanya kesulitan 

masyarakat sekarang di dalam membaca dan mempelajari naskah-naskah kuno 

tersebut, terutama bahasa dan tulisannya. Dengan kelangkaan inilah, masyarakat 

semakin tidak mengetahui naskah-naskah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, 

apalagi untuk mempelajari dan membahas isinya. Keadaan yang sudah 

memprihatinkan tersebut, dirasakan semakin memprihatinkan bila pada 
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kenyataannya, banyak naskah yang tidak sampai pada kita. Salah satu penyebab 

tidak sampainya naskah pada bangsa Indonesia adalah adanya bencana alam 

maupun pada waktu perang.  

Selain itu, kondisi fisik naskah sendiri yang umumnya terbuat dari lontar, 

bambu, nipah, dluwang dan kulit binatang, menyebabkan naskah menjadi mudah 

rusak dan rapuh, serta tidak tahan terhadap cuaca yang lembab. Dengan demikian, 

upaya pelestarian terhadap naskah-naskah tersebut sangat diperlukan, sesuai 

dengan metode yang tepat. 

Suatu bidang ilmu yang erat kaitannya dengan upaya penanganan naskah 

adalah filologi. Cara kerja filologi diperlukan sebelum naskah didayagunakan dan 

disebarluaskan untuk berbagai kepentingan. Menurut Haryati Soebadio (1975), 

tugas utama filolog adalah mendapatkan kembali naskah yang bersih dari 

kesalahan, yang memberi pengertian sebaik-baiknya dan yang bisa 

dipertanggungjawabkan pula sebagai naskah yang paling dekat dengan aslinya. 

Hal ini berarti bahwa, sebelumnya naskah mengalami penyalinan untuk sekian 

kalinya yang disesuaikan dengan kebudayaan yang melahirkannya. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa naskah perlu dibersihkan dari tambahan yang diberikan 

dalam zaman-zaman kemudian, yang dilakukan pada waktu kegiatan penyalinan 

naskah. (hal. 3). 

Adapun naskah yang diangkat menjadi bahan kajian ini adalah naskah jenis 

ajaran, –dalam hal ini adalah ajaran Islam-, yang biasa disebut suluk. Naskah 

suluk dalam klasifikasi yang diungkapkan oleh Nancy, masuk dalam kategori 

jenis naskah yang ke 14 (empat belas), yakni ajaran Islam yang berisi suluk. 
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Alasan memilih objek berupa naskah suluk itu tidak lain adalah adanya bahasan 

yang menarik dari isi naskah itu yang menguraikan ajaran agama Islam ala Jawa1. 

Naskah suluk memiliki beragam judul, yang kesemuanya itu merupakan karya 

para pujangga untuk mengenalkan Islam pada masyarakat Jawa. 

Salah satu dari sekian banyak karya sastra suluk itu adalah Suluk Baka 

(selanjutnya disebut SB). Nama Baka menurut L. Mardiwarsito, berasal dari 

bahasa Arab Baqo’ yang berarti ‘kekal’. (hal. 20).  

Berdasarkan informasi dari beberapa katalog, naskah SB tersebut berada di 5 

tempat penyimpanan naskah, yakni dengan perincian sebagai berikut: 

a. Perpustakaan Sasana Pustaka Kasunanan Surakarta menyimpan 1 

(satu) naskah SB dengan nomor KS. 492.4/ 62 Ha. Naskah ini terdapat 

di dalam bendel naskah Suluk Luwang. Informasi ini termuat dalam 

katalog Javanese Literature in Surakarta Manuscripts Volume 1. 

Manuscripts of The Kasunanan Palace (Nancy K. Florida, 2000: 275); 

b. Perpustakaan Reksapustaka Mangkunegaran Surakarta menyimpan 

3 (tiga) naskah yakni dengan perincian sebagai berikut: 

a. Naskah dengan nomor MN. 308.10/ A.63 (naskah Suluk Baka berada di 

dalam bundel naskah Serat Suluk Pamedharing Ngelmi- Serat 

Pambukaning Ngelmi Gaib) (Nancy K. Florida, 2000: 200), 

                                                 
1 maksudnya ajaran Islam yang disebarkan dengan menggunakan pendekatan Jawa, baik 
itu bahasa maupun uraian yang disesuaikan dengan pengetahuan dan budaya orang Jawa. 
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b. Naskah dengan nomor MN. 313.10/ A.64 (naskah Suluk Baka berada di 

dalam bundel naskah Serat Suluk Warni-Warni) (Nancy K. Florida, 

2000: 204), 

c. Naskah dengan nomor MN. 314.10/ A.65 (naskah Suluk Baka berada di 

dalam bundel naskah Serat Suluk Warni-Warni) (Nancy K. Florida, 

2000: 206), 

yang informasinya termuat di dalam katalog Javanese Literature in 

Surakarta Manuscripts Volume 2. Manuscripts of The Mangkunegaran 

Palace. 

c. Perpustakaan Widyapustaka Pakualaman Yogyakarta menyimpan 1 

(satu) buah naskah dengan nomor 52965. 0167 (naskah Suluk Baka 

berada di dalam Serat Cebolek), yang informasinya termuat di dalam 

katalog Descriptive Catalogue of The Javanese Manuscripts and Printed 

Books in The Main Libraries of Surakarta and Yogyakarta (Girarded-

Sutanto,1983: 736). 

Selain itu, perpustakaan Widyapustaka Pakualaman, dengan katalog 

lokalnya sebagai sumber informasi, menyebutkan bahwa naskah dengan 

katalog lokal 2660 juga berjudul Suluk Baka. 

d. Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya UI, dalam Katalog Induk Naskah-

Naskah Nusantara Jilid 3 FS UI juga menyimpan 1 (satu) naskah Suluk 

Baka dengan nomor PW 112 yang berada di dalam bundel naskah Suluk 

Warni-Warni (TE. Behrend dan Titik Pudjiastuti, 1997: 728). 
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e. Perpustakaan Universitas Leiden menyimpan 2 (dua) naskah SB 

dengan nomor R-14.910 LOr. 1795 (Pigeaud jilid II. 1967-1970: 28) 

dan R-14.940 LOr. 11.633 (Pigeaud jilid III. 1967-1970: 122), yang 

informasinya termuat di dalam katalog Literature of Java, Catalogue 

Raisonne of the Javanese Manuscripts in the Library of the University of 

Leiden and Other Public Collection in the Netherlands 3 Vol.  

Dengan demikian, dari perunutan naskah yang ada di dalam beberapa 

katalog, diperoleh 9 naskah suluk dengan judul Suluk Baka. Naskah-naskah 

tersebut tersebar di beberapa tempat penyimpanan naskah, yakni 6 naskah berada 

di daerah Surakarta dan Yogyakarta, 1 naskah berada di Jakarta dan 2 naskah 

berada di Belanda. 

Langkah selanjutnya adalah mengadakan pengecekan langsung ke tempat 

penyimpanan naskah wilayah Surakarta dan Yogyakarta (yakni di perpustakaan 

Sasana Pustaka Kasunanan Surakarta, perpustakaan Reksapustaka 

Mangkunegaran Surakarta, dan perpustakaan Widyapustaka Pura Pakualaman 

Yogyakarta). Berdasarkan pengecekan ke tempat penyimpanan naskah tersebut, 

ternyata naskah SB yang ditemukan hanya berjumlah 4 buah naskah (3 buah 

naskah ditemukan di Surakarta dan 1 buah naskah ditemukan di Yogyakarta), dari 

informasi katalog yang sebelumnya berjumlah 6 naskah. 

Naskah dengan nomor katalog MN. 314.10 A.65 pada saat diadakan 

penelitian ini, sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (tanpa diketahui kapan 

dan apa penyebabnya), oleh karena itu secara otomatis naskah ini tidak masuk 

sebagai bahan kajian. Sedangkan naskah dengan nomor katalog 2660 setelah 
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dicek langsung ke perpustakaan Widyapustaka Pakualaman Yogyakarta, ternyata 

judul yang sebenarnya adalah Serat Suluk Luwang, sehingga naskah inipun 

dengan sendirinya bukan sebagai bahan penelitian. 

Berikut ini digambarkan keberadaan naskah SB dalam tabel: 

No Katalog Judul Bundel 

Naskah 

No. Naskah Lokasi 

1 Javanese Literature in 

Surakarta Manuscripts 

Volume 1. Manuscripts of 

The Kasunanan Palace 

Serat Suluk 

Luwang 

KS.492.4/  62 

Ha 

Sasana Pustaka 

Kasunanan 

Surakarta 

2 Javanese Literature in 

Surakarta Manuscripts 

Volume 2. Manuscripts of 

The Mangkunegaran 

Palace 

a. Serat Suluk 

Warni-Warni 

b. Serat Suluk 

Pamedharing 

Ngelmi (Serat 

Pambukaning 

Ngelmi Gaib) 

a. MN.313.10/ 

A.64 

b. MN.308.10/ 

A.63 

 

 

 

Reksapustaka 

Mangkunegaran 

Surakarta 

3 Descriptive Catalogue of 

The Javanese Manuscripts 

and Printed Books in The 

Main Libraries of 

Surakarta and Yogyakarta 

Serat Cebolek 52965.0167 Widyapustaka 

Pakualaman 

Yogyakarta 

4 Katalog Induk Naskah-

Naskah Nusantara FS UI 

Suluk Warni-Warni PW. 112 Perpustakaan 

Fakultas Sastra UI 

5 Literature of Java Volume 

III 

a. Suluk Baka 

b. Suluk 

Compilation 

Mangkunegaran 

a. R-14.910 

LOr 1795 

b. R-14.940 

LOr 11.633 

Leiden University 

 

Dari tabel di atas, tidak semua naskah Suluk Baka dijadikan bahan 

penelitian. Hal ini disebabkan ada beberapa alasan yang menjadi dasar untuk 

mengambil beberapa naskah yang ada. Alasan itu adalah: a) Naskah Suluk Baka 
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(di dalam bundel naskah berjudul Serat Cebolek) yang tercantum dengan nomor 

katalog 52965.0167, setelah dicek ke perpustakaan Widyapustaka Pakualaman 

Yogyakarta ternyata merupakan tedhakan dari naskah 62 Ha milik Sasana Pustaka 

Kasunanan Surakarta. Hal itu terbukti dalam manggala yang berbunyi: 

awit saking kaparêngipun ing Karsa Dalêm Ingkang Sinuwun Kanjêng 
Susuhunan (PB X) andhawuhaken nêdhak… 
Mênggah têdhakipun sêrat kasêbut ing inggil wau, tumrap kaca angka 1 
dumugi kaca angka 612 tamat, wiwit panyêratipun sêrat punika anglêrêsi 
ing dintên Kêmis tanggal kaping 9 wulan Rabingulakir, ing taun Jimakir 
angka 1842. 

terjemahan: 

‘atas izin dari Karsa Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Susuhunan (PB X) 
memerintahkan untuk menyalin… 
Adapun penulisan serat tersebut dimulai dari halaman 1 sampai halaman 
612 tamat. Awal penulisan serat tersebut bertepatan dengan hari Kamis 
tanggal 9 Rabiulakhir tahun Jimakir 1842.  

Dengan demikian, naskah dengan nomor katalog 52965. 0167 ini 

dieliminasi; b) Naskah dengan nomor katalog PW 112, tidak dimasukkan sebagai 

bahan penelitian (dieliminasi), karena keadaannya sudah rusak berat dan sangat 

sukar dibaca maupun dideskripsikan (Behrend, TE., Titik P.,1997: 728); c) 

Sementara itu, naskah dengan nomor katalog R-14.910 LOr. 1795 serta R-14.940 

LOr. 11.633 yang berada di Leiden tidak diikutkan sebagai bahan penelitian 

karena keterbatasan dana, waktu dan tenaga. Dengan demikian, ada 3 naskah yang 

dijadikan objek dalam penelitian ini, yaitu naskah SB dengan nomor katalog KS. 

492.4/ 62 Ha, MN. 313.10/ A.64 dan MN. 308.10/ A.63. 

Alasan naskah ini dijadikan sebagai objek penelitian karena dalam 

pandangan filologi, naskah ini perlu untuk segera ditangani dengan beberapa 

alasan. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 10 

Pertama, adanya varian-varian dalam teks-teks SB yang faktor pendorong 

untuk ditemukannya naskah yang paling mendekati aslinya sesuai dengan cara 

kerja filologi. 

Penanganan ini dilakukan karena dalam beberapa naskah yang ditemukan, 

memiliki perbedaan yang cukup signifikan, di antaranya adalah perbedaan 

metrum, jumlah bait, dan bacaan. 

Perbedaan metrum dapat dilihat pada naskah 62 Ha yang tersimpan di 

perpustakaan Sasana Pustaka Keraton Kasunanan Surakarta (yang selanjutnya 

disebut SB 18D), yang bermetrum Dhandhanggula. Berbeda dengan naskah 

lainnya yakni naskah dengan nomor katalog A.64 (yang selanjutnya disebut 

sebagai SB 48K) dan A.63 (yang selanjutnya disebut sebagai SB 49K), keduanya 

tersimpan di perpustakaan Reksapustaka Mangkunegaran Surakarta, yang 

menggunakan metrum Kinanthi. Atau dengan istilah lain, naskah SB ini terdiri 

atas dua versi bentuk yakni SB yang bermetrum Dhandhanggula (62 Ha/ SB 18D)  

dan SB yang bermetrum Kinanthi (A.64/ SB 48K dan A.63/ SB 49K).  

Sementara itu, perbedaan jumlah bait dapat dilihat pada SB 18D yang 

memiliki 18 bait, sedangkan SB 48K memiliki 48 bait dan SB 49K memiliki 49 

bait. Dan untuk mempermudah mengetahui perbedaan tersebut, maka dibuatkan 

tabel perbandingan sementara mengenai perbedaan metrum, jumlah pupuh dan 

jumlah bait. Tabel perbedaan itu adalah sebagai berikut: 

Deskripsi SB 18D SB 48K SB 49K 

Metrum Dhandhanggula Kinanthi Kinanthi 

jml.pupuh 1 pupuh 1 pupuh 1 pupuh 

jml.bait 18 bait 48 bait  49 bait 
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Perbedaan yang selanjutnya adalah perbedaan varian bacaan. Banyaknya 

varian bacaan SB, di antaranya disebabkan oleh penghilangan satu suku kata, 

seperti yang terjadi pada baris 6 bait 21 naskah SB 49K. Pada baris ini berbunyi: 

lan roro-roning tunggil, yang seharusnya, bila didasarkan pada konvensi tembang 

Kinanthi, baris keenam memiliki konvensi guru wilangan dan guru lagu 8i. 

Sehingga seharusnya, baris ini berbunyi lan roro-roroning tunggil. Selain itu, 

adanya kesengajaan dari penyalin untuk memutuskan bahwa sebuah kata dalam 

teks yang asli itu salah, baik karena ia tidak mengenali kata itu maupun alasan 

yang lain, misalnya penyalin mempunyai tujuan tertentu dalam gubahannya. Hal 

ini dapat dilihat pada naskah SB 48K, bait 21 baris 2 yang seharusnya tertulis 

ragane dendalih jati; namun di dalam perkembangannya, oleh penyalin diubah 

menjadi ragane dendalih yêkti. Dari keseluruhan perbedaan itu, tampaknya ketiga 

naskah masih memiliki kesejajaran isi, walaupun tidak menutup kemungkinan 

ditambahkannya ajaran-ajaran lain dalam naskah yang berbeda. Untuk lebih 

jelasnya kesejajaran tersebut dapat dilihat pada bagian di bawah ini: 

SB 18D: 

Bait 17: 

wontên malih basane wong luwih ‘ada lagi bahasanya orang pandai 
sasmitane iya pan mangkana perumpamaannya sebagai berikut 
wontên ponang madhêp ngalèr ada yang menghadap ke utara 
duk lagya madhêp ngidul ketika sedang menghadap ke selatan 
miwah madhêp ngilèn sirèki seperti kamu yang menghadap ke barat 
duk lagya madhêp ngetan ketika sedang menghadap ke timur’ 
... 

Bait 18: 

yèku sasêmon kidang amangsil ‘diumpamakan sebagai kidang yang 
cekatan 

kawruhana yèn agutuk wetan ketahuilah jika membidik ke timur 
iku pasthi kêna kilèn pasti kena baratnya 
gutuk lor kêna kidul membidik ke utara kena selatan 
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agutuk lyan kêna pribadi  membidik orang lain kena diri sendiri’ 
... 

 

 

SB 48/ 49K: 

Bait 15: 
wontên punang madhêp ngidul ‘ada yang menghadap ke selatan 
duk madhêp ngalèr lan malih ketika sedang menghadap ke utara dan 

lagi 
wontên ingkang madhêp ngetan ada yang menghadap ke timur 
duk madhêp mangilèn tuwin ketika sedang menghadap ke barat dan 
wontên kang madhêp mangandhap ada yang menghadap ke bawah 
duk lagya madhêp manginggil ketika masih menghadap ke atas’ 

Bait 16: 
gutuk êlor kêna kidul ‘membidik ke utara kena selatan 
gutuk kidul lor kang kêni membidik ke selatan, utara yang kena 
gutuk kulon kêna ngetan membidik ke barat kena timur 
gutuk wetan kulon kêni membidik ke timur, barat yang kena 
gutuk pribadi kênèng lyan membidik diri, kena orang lain 
gutuk lyan kêna pribadi membidik orang lain, kena diri sendiri’ 

Hal tersebut di atas inilah yang mendorong dilakukannya penelitian dengan 

cara perbandingan naskah untuk mendapatkan naskah yang paling mendekati 

naskah asli; bahkan jika memungkinkan bisa ditemukan naskah aslinya. 

Kedua, bahan naskah Suluk Baka umurnya sudah agak tua, yaitu ditulis 

pada kurun waktu sebelum tahun 1900 Masehi. (Hal ini bisa dilihat pada 

manggala naskah 62 Ha yang berisi keterangan angka tahun 1814 Jawa (1884 M) 

sebagai berikut: 

Sêrat Suluk Luwang 
Kagungan Dalem Sampeyan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom 
Amangkunegara ingkang kaping 5  
ing Nagari Surakarta Hadiningrat 
angkaning warsa : 1814 : 

terjemahan: 

‘Serat Suluk Luwang 
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milik Sampeyan Dalem Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom 
Amangkunegara V  
di Surakarta Hadiningrat 
berangka tahun 1814.’ 

Naskah A.64 diperkirakan ditulis pada sebelum/ awal masa pemerintahan 

Mangkunegara VII. Hal ini dapat dilihat pada angka Jawa 1826 AJ (1896 M) yang 

terdapat pada pembukaan awal bundel naskah (yakni sebelum masuk ke teks Sêrat 

Suluk Rasul). Berdasarkan hal ini, diperkirakan naskah ditulis pada tahun tersebut. 

Selain itu, pada bagian bawah lebarnya, terdapat cap-capan stempel 

“Mangkunegara VII”, yang diprediksi oleh penulis sebagai penguat keterangan 

mengenai waktu penulisan naskah yang disebutkan pada awal naskah tersebut. 

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa naskah A.64 tersebut ditulis 

pada masa sebelum/ awal pemerintahan MN VII (yang diwisuda tanggal 27 

Rabiulakhir tahun Je 1846 Jawa atau 3 Maret 1916) dan berumur 107 tahun  

Umur naskah A.63, tidak bisa diperkirakan karena tidak terdapat satupun 

petunjuk yang merujuk kepada saat penulisan naskah dilakukan. Namun, dapat 

diperkirakan umur naskah ini lebih muda dari umur naskah A.64, karena menilik 

dari kondisi naskah (baik bahan kertas yang digunakan maupun model penulisan), 

dan teks itu sendiri (yang isi maupun metrumnya sama dengan naskah B; hanya 

beda 1 bait lebih banyak dari naskah B) mengindikasikan naskah A.63 lebih muda 

dari naskah A.64 atau bahkan malah menyalin dari naskah A.64.  

Dengan melihat kondisi naskah yang demikian, jika tidak segera dilakukan 

penanganan terhadap naskah tersebut maka dikhawatirkan naskah tersebut akan 

semakin rusak dan diperkirakan tidak dapat bertahan lama. Hal ini terbukti dengan 

sudah mulai rapuhnya bahan naskah yang mudah patah dan banyak yang 
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berlobang, baik itu karena serangan serangga, maupun akibat dari proses 

penulisan yang menggunakan mata pena yang tajam. Keadaan ini diperparah lagi 

oleh kondisi lingkungan yang kurang mendukung. 

Ketiga, berdasarkan informasi yang diperoleh, ternyata naskah Suluk Baka, 

penanganannya baru sebatas pada transliterasi, sebagaimana yang telah disusun 

oleh R. Tumenggung Widiyatmo Sonto Praworo dengan sumber naskah A.63, dan 

Mas Ngabehi Kasim Martodarmono dengan sumber naskah A.64. Penanganan 

yang lain baru sebatas deskripsi untuk inventarisasi bagi pembuatan katalog yang 

dilakukan oleh Nancy K. Florida (2000), Girarded-Susanto (1983), TE. 

Behrend dan Titik Pudjiastuti (1997), serta Th. Pigeaud (1967-1970) 

sebagaimana data itu berada. 

Keempat, isi dari naskah ini sangat menarik, yakni mengisahkan perjalanan 

manusia untuk meraih tingkatan spiritual tertinggi (bersatu dengan Tuhan/ 

ma’rifat) dengan tetap berpegang teguh pada syariat. Ajaran ilmu ma’rifat ini 

menjabarkan mengenai adanya kesatuan mistik. Kesatuan mistik ini menurut Sri 

Mulyono (1979) merupakan keadaan di mana antara yang dikuasai dengan yang 

menguasai, antara yang diperintah dengan yang memberi perintah sudah menjadi 

satu kehendaknya. Kalau kesatuan kehendak ini diteruskan, maka akan tercapai 

“puncak dari segala rasa”. Bila pada saatnya tiba untuk secara lengkap bersatu 

dalam ketiadaan, sehingga akhirnya tidak ada gerakan dan pembicaraan lagi. Ajaran 

ini merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam mempelajari ilmu 

ma’rifat. Penjabaran kesatuan mistik di dalam ilmu ma’rifat tersebut, di dalam SB 

disertai dengan perumpamaan yang menggambarkan ma’rifat dan perintah untuk 
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berguru kepada orang yang faham akan ilmu agama. Selain itu, diungkapkan juga 

mengenai cara untuk memantapkan hati, tanda-tanda orang yang mencapai 

ma’rifat dan beberapa cara untuk mencapai tahap ma’rifat.  

Penjelasan ilmu ma’rifat ini oleh teks SB didahului dengan ajaran ilmu 

tauhid. Ajaran inipun berperan penting di dalam teks dikarenakan ilmu tauhid 

merupakan pondasi dasar bagi orang Islam di dalam usahanya mengenal Rabbnya. 

Kedua ajaran tersebut yakni ajaran ma’rifat dan ilmu tauhid, di dalam teks 

ini dipadukan secara harmonis dengan menggunakan metode dari SB, yakni 

melalui pendekatan budaya yang secara spesifikasi mengacu pada dalang dan 

wayang sebagai satu unsur pengkiasan dalam memberikan ajarannya kepada 

khalayak. 

Serat ini ditulis dengan huruf Jawa carik (manuskrip), menggunakan bahasa 

Jawa Baru dengan beberapa bahasa Arab dan Kawi, berbentuk tembang macapat 

Kinanthi (naskah A.63 dan A.64) dan Dhandhanggula (naskah 62 Ha). 

Secara garis besar serat ini menceritakan tentang ajaran hidup manusia yang 

didasarkan pada falsafah wayang (khususnya pemahaman masyarakat Jawa Islam 

akan makna tauhid, yang merupakan pondasi awal yang sangat menentukan bagi 

proses perjalanan spiritual manusia). Sebagaimana yang diungkapkan oleh teks SB 

48K bait 5. 3-5 sebagai berikut: 

Dhalang-Dhalang wayang-wayang 
kawula-kawula pasthi 
Gusti-gusti lah panggihna 

Terjemahan: 

‘Dalang sebagai Dalang, wayang sebagai wayang 
kawula pasti sebagai kawula 
Gusti-gusti temukanlah.’ 
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Penggalan bait di atas mengisyaratkan bahwa Dalang Luhur (Pencipta) 

memiliki Sifat-Sifat Wajib yang membedakannya dengan makhluk-Nya. Setiap 

manusia diwajibkan untuk mengimani-Nya tanpa boleh ada keraguan sedikitpun di 

dalam hatinya. Allah -sebagai Dalang luhur dari manusia- memiliki kekuasaan 

penuh atas diri hamba-Nya. Oleh karena itu, sangat tidak layak apabila seorang 

hamba (bagaimanapun tingkatan derajatnya) dapat menyamai kedudukan-Nya yang 

Agung. 

Adapun isi ajaran yang terkandung di dalam SB adalah: 

 Adanya kesatuan mistik. 

Konsep ajaran ini, di dalam teks SB termaktub di dalam bait 1 sampai bait 2 

baris 2 sebagai berikut: 

Kinanthi ingkang winuwus 
wontên baka luwih adi 
lir wali angundang dhalang 
saparipolah ing ringgit 
sayêkti saking dhêdhalang 
lan sapangucaping ringgit 

 saking dhêdhalang puniku 
solah pangucapirèki 
Ki Dhalang pan wujud Baka 
… 

terjemahan: 

Diceritakan dalam tembang Kinanthi. 
yang dikemas dalam Suluk Baka yang begitu indah. 
Seperti wali mengundang dalang. 
Segala tingkah laku dalam wayang, 
nyata berasal dari dalang. 
Dan segala ucapannya wayang, 

adalah dari dalangnya itu. 
Segala tingkah dan ucapan kamu ini, 
adalah dari Ki Dalang (luhur) yang memiliki sifat kekal. 
… 
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 Pengertian Baka dan ajaran ilmu tauhid (disertai dengan unsur-unsur yang 

terdapat pada diri manusia dan gambaran tingkatan ilmu dari orang awam). 

Pengertian Baka di dalam teks terdapat pada bait 2.3: 

Ki Dhalang pan wujud Baka ‘Ki Dalang memiliki wujud yang Kekal’. 

Sedangkan penggalan ajaran tauhid termaktub di dalam bait bait 5-bait 8 

sebagai berikut: 

Bait 5: 
poma sira aja korup ‘Kamu jangan menyembunyikan, 
mring pamisahing kêkalih terhadap perbedaan keduanya. 
dhalang-dhalang wayang-wayang Dalang sebagai dalang, wayang 

sebagai wayang, 
kawula-kawula pasthi kawula tetap sebagai kawula. 
gusti-gusti lah panggihna Gusti gusti temukanlah. 
nanging kawruhana malih Namun, ketahuilah kembali 

bait 6: 

ing pasthining kawulèku apa yang menjadi ketetapan kawula 
itu. 

yèn padudon tampaning sih Jika berbantahan dalam menerima 
sesuatu 

ing padune iku iya ketika dalam perdebatan. Sesuatu itu 
ialah 

tan ana Mukhamad tunggil tidak ada Muhammad tunggal; 
iya Gusti ya kawula sebagai gusti sekaligus sebagai kawula 
iya ulun iya dasih dan juga sebagai hamba dan abdi. 

Bait 7: 

pasthi nora kêna iku Hal itu tidak boleh terjadi, 
ana dene tampaning sih adanya penerimaan seperti ini; 
ya dening tan kêna pisah yakni keduanya tidak boleh berpisah. 
lawan kawruhana malih Juga ketahuilah lagi, 
pasthi sakèhing kawula pasti bahwa semua manusia itu, 
minallahi mangallahi berasal dari Allah dan akan kembali 

kepada-Nya. 

Bait 8: 
lan malihe lillulahu Dan berubahnya manusia itu juga 

kehendak-Nya. 
têgêse kawula iki Arti dari kawula ini adalah 
anane saking pangeran berasal dari Pangeran 
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sarta pangeranirèki yang juga merupakan Pangeran kamu 
ini. 

lan kawula iku iya Dan kawula itu juga, 
wêwayanganing Hyang Widdhi adalah gambaran dari Hyang Widdhi. 

Berdasarkan kutipan teks di atas dapat dilihat bahwa SB ini memberikan 

ajaran mengenai tauhid murni yakni diungkapkannya bahwa dalang sebagai 

dalang dan wayang sebagai wayang. Ajaran ini mengandung pengertian bahwa 

dalang itu pengkiasan dari Tuhan, dan wayang itu merupakan pengkiasan dari 

manusia. Pengungkapan ajaran tauhid di atas, menggunakan media budaya Jawa, 

yakni dalang dengan wayang. 

 Ajaran ilmu tasawuf, yang terdiri atas: perumpamaan yang menggambarkan 

ma’rifat beserta perintah untuk berguru kepada orang yang faham akan ilmu 

agama, cara untuk memantapkan hati, tanda-tanda orang yang mencapai 

ma’rifat dan beberapa cara untuk mencapai tahap ma’rifat. 

Penggalan isi di atas dapat dilihat pada bait bait 20 baris 1-3, mengenai 

perintah untuk berguru kepada orang yang faham akan ilmu agama: 

lamun sira nora wêruh 
takona janma kang luwih 
ingkang wus ngarip ing Kuran 

terjemahan: 

Jika kamu tidak tahu, 
bertanyalah kepada orang yang pandai 
yang mengerti tentang Al Qur’an. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dzikir harus dilakukan dengan 

cara khusus sesuai dengan petunjuk guru yang telah berpengalaman dan faham 

akan Al Qur’an. Bahkan sesudah berkembangnya gerakan tarekat, dzikir baru sah 

dilakukan atas petunjuk guru yang sahih. Dari penjabaran di atas dapat dilihat 
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bahwa betapa rumitnya ilmu ma’rifat untuk dipelajari, sampai-sampai harus 

dengan petunjuk seorang guru yang benar-benar arif. 

 Perintah untuk menjauhi sifat tercela, serta akibat yang ditimbulkan bila 

memiliki sifat tersebut. 

Sejalan dengan itu, teks SB pada bait 35 mengemukakan tentang contoh-

contoh sifat tercela dan akibat yang ditimbulkannya (khususnya yang berkaitan 

dengan ajaran ma’rifat dan wihdatul asy syuhud), serta perintah untuk menjauhinya. 

Berikut ini teks SB yang di maksud tersebut:  

aja sira mangu-mangu 
idhêpmu aja sak sêrik 
aja mêksih amêmitra 
lan aja sarupa mêksih 
dadi bakal yèn mangkana 
têmah kapiran sirèki 

terjemahan: 

‘Janganlah kamu ragu-ragu. 
Perasaanmu jangan sampai iri. 
(Hal itu) jangan (terjadi jika) masih (ingin) berteman, 
dan masih serupa (dengan hal itu). 
Jika demikian akan berakibat 
menjadi terlantar kamu nanti.’ 

Penjabaran di atas semakin menguatkan alasan pengangkatan Suluk Baka 

sebagai bahan kajian, karena ciri khas yang dimilikinya. Selain itu, Suluk Baka, 

bila dikaitkan dengan fokus pelajarannya, maka akan didapat bahwa suluk ini 

memusatkan materi pelajarannya pada seorang muslim Jawa, sehingga di dalam 

penyampaiannya menggunakan metode pendekatan yang sedemikian rupa, yakni 

melalui metode pendekatan budaya Jawa, dalam hal ini adalah wayang.  
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1.2 Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang berkaitan dengan naskah ini sangat beragam, mulai dari 

kondisi naskah, isi naskah yang menyangkut penyebaran agama Islam di Jawa 

hingga latar belakang sosial budaya masyarakat Jawa pada waktu itu. Selain itu, 

timbul masalah yang berkenaan dengan bahasa yang digunakan, yang sedikit 

banyak memiliki perbedaan dengan bahasa masa kini, masalah dan kondisi agama 

Islam yang tumbuh dalam masyarakat, dan juga masalah yang ada di dalam 

naskah itu sendiri mengenai pemberian namanya sendiri yang menimbulkan 

interpretasi ganda antara “Baka” sebagai nama raja dengan “Baka” sebagai istilah 

yang berarti ‘kekal’. Baka yang berarti ‘kekal’ mengacu pada salah satu sifat 

wajib Allah, yang merupakan satu permasalahan yang masuk dalam bidang 

Linguistik, beserta tata bahasanya, serta sistem simbol dan unsur sastra yang 

mengikuti naskah ini. 

Banyaknya permasalahan yang timbul tersebut memungkinkan naskah ini 

diteliti dari berbagai sudut pandang. Tetapi, pada penelitian ini, lebih ditekankan 

pada dua kajian yaitu kajian filologis dan kajian isi. 

Kajian filologis digunakan untuk mengupas permasalahan seputar uraian-

uraian dalam naskah melalui cara kerja filologis. Sementara itu, kajian isi 

berfungsi untuk melihat tentang ajaran keislaman yang terdapat dalam Suluk 

Baka. 
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1.3 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah, di dalam penelitian ini, dibuat dengan tujuan untuk 

mencegah melebarnya permasalahan yang akan dikemukakan. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana suntingan teks dari Suluk Baka yang bersih dari kesalahan atau 

paling dekat dengan aslinya sesuai dengan cara kerja filologi? 

2) Bagaimana ajaran yang terkandung di dalam Suluk Baka ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Secara garis besar tujuan penelitian ini ada dua, yaitu tujuan yang bersifat 

umum dan tujuan yang bersifat khusus. Tujuan umum penelitian ini dilakukan 

adalah sebagai keikutsertaan aktif dalam menggali dan mengembangkan 

kebudayaan Jawa yang merupakan bagian dari kekayaan kebudayaan nasional. 

Sedangkan tujuan yang bersifat khusus ialah: 

1) Menyajikan suntingan teks Suluk Baka yang bersih dari kesalahan atau 

paling dekat dengan aslinya sesuai dengan cara kerja filologi. 

2) Mengungkapkan ajaran yang terkandung di dalam Suluk Baka. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat 

khususnya bagi bidang terkait, sehingga proses penelitian yang dilakukan tidak 

sia-sia. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah manfaat teoritis dan 

manfaat praktis sebagai berikut: 
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1.5.1 Manfaat Teoretis 

1) Penelitian diharapkan dapat membuka tabir yang melingkupi naskah ini 

sehingga sangat terbuka bagi peneliti-peneliti bidang lain untuk menguak 

dan mengungkapkannya lebih jauh lagi yang pada gilirannya bisa 

memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu. 

2) Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang nyata 

dengan ditemukannya teori-teori baru yang bisa jadi merupakan 

pengembangan dan modifikasi dari teori-teori yang sudah ada untuk 

penanganan naskah ini. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

 Memberikan kemudahan untuk memahami Suluk Baka, serta memberikan 

sedikit deskripsi mengenai budaya masa lampau melalui pengungkapan isi Suluk 

Baka. 

 Diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan koleksi hasil penelitian 

filologi. 

 Penelitian secara filologis ini diharapkan juga dapat membawa hasil bagi 

kemajuan masyarakat Jawa, khususnya masyarakat Jawa yang beragama Islam 

untuk semakin mengenal Islamnya dan dapat melaksanakannya secara murni, 

tanpa harus kehilangan jatidirinya sebagai masyarakat Jawa. Hal ini dapat 

dibuktikan dari isi naskah yang menggunakan falsafah wayang sebagai 

pendekatan di dalam memahamkan Islam terhadap masyarakatnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih 

jelas mengenai laporan hasil penelitian, akan disajikan sistematikanya. Laporan 

penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, yang akan disusun sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, pembatasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab II Kajian Teoretik 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pengertian filologi, objek 

penelitian filologi, cara kerja penelitian filologi, kritik teks dan aparat 

kritik, pengertian suluk dan tasawuf, pengertian tauhid. 

Bab III Metode Penelitian 

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai bentuk dan jenis penelitian, 

lokasi pencarian data, sumber data dan data, teknik pengumpulan data, 

dan teknik analisis data. 

Bab IV Analisis Data 

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai kajian filologis, dan kajian 

isi naskah. 

Bab V Penutup 

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai kesimpulan dari yang telah 

diuraikan dalam bab-bab sebelumnya. Selain kesimpulan, dalam bab ini 

juga akan dikemukakan saran-saran. 
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Sebagai bagian akhir dari penulisan laporan hasil penelitian ini akan 

dilampirkan copy naskah dan daftar pustaka yang dipakai sebagai bahan acuan 

dalam kegiatan penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORETIK 

 

2.1 Pengertian Filologi 

Filologi secara etimologis menurut Siti Baroroh Baried (1994), berasal dari 

bahasa Yunani philologia yang berupa gabungan kata Philos yang berarti 

“senang” dan Logos yang berarti “pembicaraan” atau “ilmu”. Jadi Filologi berarti 

‘senang berbicara’, yang kemudian berkembang menjadi ‘senang belajar’, ‘senang 

kepada ilmu’, ‘senang kepada tulisan-tulisan’, dan kemudian ‘senang kepada 

tulisan-tulisan yang bernilai tinggi’ seperti ‘karya-karya sastra’ (hal.2). 

Lebih lanjut Siti Baroroh Baried (1994) mengatakan bahwa, sebagai istilah, 

filologi muncul pada saat para ahli dihadapkan pada upaya mengungkapkan 

kandungan suatu naskah yang merupakan produk masa lampau, yaitu beratus-

ratus tahun sebelum penelitinya lahir. Dalam sejarah perkembangannya, istilah 

filologi mengalami perubahan dan perkembangan. Pengertian dan penerapannya 

di Indonesia, pada awal mulanya dipengaruhi oleh para ahli terdahulu, yang 

sedikit banyak dilatarbelakangi oleh pengetahuan dan pemahaman tentang filologi 

yang berlaku dan yang diperlukan untuk karya-karya Abad Pertengahan yang 

menjadi sasaran dan objek kerja para peneliti filologi terdahulu. Filologi 

merupakan salah satu disiplin ilmu yang berupaya mengungkapkan kandungan 

teks yang tersimpan dalam naskah produk masa lampau (hal.11). Sedangkan 

menurut Edward Djamaris (1977), filologi adalah ilmu yang objek penelitiannya 

naskah-naskah lama (hal.2). 
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Sementara itu, menurut Achadiati Ikram (1980), filologi dalam arti luas 

adalah ilmu yang mempelajari segala segi kehidupan di masa lalu seperti yang 

ditemukan dalam tulisan. Di dalamnya tercakup bahasa, sastra, adat istiadat, 

hukum, dan lain sebagainya” (hal.1).  

 

2.2 Objek Penelitian Filologi 

Edward Djamaris (1977) mengemukakan bahwa, objek penelitian filologi 

terdiri dari dua hal yakni naskah dan teks. Perbedaan antara dua hal itu baru terasa 

apabila ditemukan naskah yang muda tetapi mengandung teks yang tua. Artinya 

suatu teks yang sudah tua disalin kembali menggunakan media baru pada waktu 

yang lebih akhir, sehingga secara fisik naskah kelihatan muda tapi teks yang 

dikandung tergolong tua. Sedangkan pengertian teks sendiri adalah kandungan/ 

muatan naskah yang bersifat abstrak (hal.2). 

Siti Baroroh Baried, dkk. (1985) mengemukakan bahwa, filologi 

mempunyai objek naskah dan teks (hal.3). Dijelaskan juga bahwa objek penelitian 

filologi adalah naskah tulisan tangan yang menyimpan berbagai ungkapan pikiran 

dan perasaan sebagai hasil budaya masa lampau (h.54). Semua bahan tulisan 

tangan itu disebut naskah (handschrift dengan singkatan hs untuk tunggal, hss 

untuk jamak, manuscripts dengan singkatan ms untuk tunggal, mss untuk jamak). 

Sedangkan teks menurut Siti Baroroh Baried (1994) adalah kandungan atau 

muatan naskah, sesuatu yang abstrak yang hanya dapat dibayangkan saja. 

Perbedaan antara naskah dan teks menjadi jelas apabila terdapat naskah muda 
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tetapi mengandung teks yang tua. Teks terdiri dari isi, yaitu ide-ide atau amanat 

yang hendak disampaikan pengarang kepada pembacanya. (hal.57). 

Dari pengertian-pengertian naskah (handschrift dan manuscript) tersebut di 

atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa naskah merupakan semua bahan tulisan 

tangan sebagai wadah penyimpanan teks yang wujud konkritnya dapat dilihat dan 

dipegang yang tertulis pada daun lontar, nipah, bambu, kulit kayu, rotan dan 

dluwang. Teks adalah suatu kandungan atau muatan naskah sesuatu yang abstrak 

yang hanya dapat dibayangkan saja dan memuat berbagai ungkapan pikiran serta 

perasaan penulis yang disampaikan kepada pembacanya. 

Kaitannya dengan penelitian ini, yang menjadi objek penelitian filologi 

adalah naskah tulisan Jawa carik yang berjudul Suluk Baka. 

 

2.3 Langkah Kerja Penelitian Filologi 

Langkah kerja penelitian filologi, menurut Masyarakat Pernaskahan 

Nusantara (Manassa), terdiri atas: penentuan sasaran penelitian, inventarisasi versi 

naskah, observasi pendahuluan, penentuan naskah dasar, transliterasi naskah, dan 

penerjemahan teks. Sedangkan menurut Edward Djamaris (1977), langkah kerja 

penelitian filologi adalah sebagai berikut: inventarisasi naskah, deskripsi naskah, 

perbandingan naskah, dasar-dasar penentuan naskah yang akan ditransliterasi, 

singkatan naskah, transliterasi/ transkripsi naskah. 

Suluk Baka ini penanganannya menggunakan tahapan/ langkah kerja 

penelitian filologi Masyarakat Pernaskahan Nusantara (Manassa) yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

28 

dimodifikasi dengan langkah kerja milik Edwar Djamaris (1977, hal. 23). Tahap-

tahap penelitian filologi secara khusus adalah sebagai berikut: 

 

2.3.1 Penentuan Sasaran Penelitian 

Langkah pertama adalah menentukan sasaran, karena banyak ragam yang 

perlu dipilih, baik tulisan, bahan, bentuk, maupun isinya. Ada naskah, antara lain 

yang bertuliskan huruf Arab, Jawa, Bali dan Batak. Ada naskah yang ditulis pada 

kertas, daun lontar, kulit kayu, atau rotan. Ada naskah yang berbentuk puisi dan 

ada pula yang berbentuk prosa. Ada naskah yang berisi cerita nabi, bertema adat 

istiadat, sejarah atau agama. 

Berdasarkan hal tersebut, ditentukan sasaran yang ingin diteliti adalah 

sebagai berikut: naskah bertuliskan huruf Jawa carik, ditulis pada kertas dan 

dluwang, berbentuk puisi Jawa/ tembang Macapat dan berisi masalah piwulang 

Islam. Keseluruhan rangkaian bentuk di atas terangkum di dalam Suluk Baka  

 

2.3.2 Inventarisasi Naskah Sasaran 

Yaitu mendaftar dan mengumpulkan naskah yang judulnya sama dan sejenis 

untuk dijadikan obyek penelitian. Menurut Edi S. Ekadjati (1980) bila hendak 

melakukan penelitian filologi, pertama-tama harus mencari dan memilih naskah 

yang akan dijadikan pokok penelitian, dengan mendatangi tempat-tempat koleksi 

naskah atau mencarinya melalui katalog. (hal.1) 
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2.3.3 Observasi Pendahuluan dan Deskripsi Naskah 

Observasi pendahuluan ini dilakukan dengan mengecek data secara 

langsung ke tempat koleksi naskah sesuai dengan informasi yang diungkapkan 

oleh katalog. Setelah mendapatkan data yang di maksud yakni Suluk Baka maka 

diadakanlah deskripsi naskah dan ringkasan isi naskah. 

Deskripsi naskah ialah uraian ringkas naskah secara terperinci. Deskripsi 

naskah penting sekali untuk mengetahui keadaan naskah dan sejauh mana isi 

naskah itu, serta sangat membantu kita di dalam memilih naskah yang paling baik 

untuk ditransliterasi dan digunakan untuk perbandingan.  

Emuch Hermansoemantri (1986) menguraikan bahwa deskripsi naskah 

merupakan sarana untuk memberikan informasi mengenai: judul naskah, nomor 

naskah, tempat penyimpanan naskah, asal naskah, ukuran naskah dan teks, 

keadaan naskah, jumlah baris setiap halaman, huruf, aksara, tulisan, cara 

penulisan, bahan naskah, bahasa naskah, bentuk teks, umur naskah, fungsi sosial 

naskah serta ikhtisar teks. (hal.2). 

Sedangkan ringkasan isi naskah digunakan untuk mengetahui garis besar 

kandungan naskah sesuai dengan urutan cerita dan halaman naskah. 

 

2.3.4 Perbandingan naskah 

Perbandingan naskah menurut Edward Djamaris (1977) perlu dilakukan 

apabila sebuah cerita ditulis dalam dua naskah atau lebih, untuk membetulkan 

kata-kata yang salah atau tidak terbaca, untuk menentukan silsilah naskah, untuk 

mendapatkan naskah yang terbaik dan untuk tujuan-tujuan yang lain. (hal.26). 
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Perbandingan naskah ini dilakukan dengan mengacu pada cara perbandingan 

naskah milik A. Sudewa dan Edward Djamaris. Menurut A. Sudewa (1991) 

perbandingan naskah dilakukan dengan cara perbandingan pasal-pasal ajaran 

dengan butir-butirnya meliputi perbandingan jumlah dan urutan dari tiap 

teksnya berdasarkan pokok ajaran [untuk mendapatkan naskah yang lengkap 

dalam hal pokok ajaran, yang sekaligus mempunyai susunan/ urutan poin ajaran 

tersebut dengan baik] (hal. 87), dan perbandingan letak kesejajaran pokok 

ajaran tersebut (hal. 97). Sedangkan menurut Edward Djamaris (1977), 

perbandingan naskah dilakukan dengan cara: 

a) Perbandingan kata demi kata 

Untuk membetulkan kata-kata yang salah atau tidak terbaca, menentukan 

silsilah naskah, dan mendapatkan teks asli atau terbaik. (hal. 27)  

2) Perbandingan susunan kalimat atau gaya bahasa 

untuk mengelompokkan cerita dalam beberapa versi dan untuk 

mendapatkan cerita yang bahasanya lancar dan jelas. (hal.27) 

3) Perbandingan isi cerita  

untuk mendapatkan naskah yang isinya lengkap dan tidak menyimpang serta 

untuk mengetahui penambahan unsur atau pengurangan unsur yang telah 

ada dalam naskah semula. (hal.27) 

 

2.3.5 Penentuan Naskah Dasar 

Berdasarkan perbandingan naskah tersebut, kemudian dilakukan 

pertimbangan naskah. Bertolak dari pertimbangan naskah tersebut dapat diketahui 
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naskah yang tidak lengkap isinya, naskah yang berupa salinan langsung dari 

naskah lainnya, serta naskah yang berbeda versinya. (Sisyono EW, 2000: 14). 

Selanjutnya, naskah terpilih yang memiliki keunggulan -sebagai hasil dari 

perbandingan naskah- tersebut dijadikan sebagai naskah dasar suntingan. 

Penentuan naskah dasar, yang nantinya akan ditransliterasi, menurut Edward 

Djamaris (1977) harus dihubungkan dengan tujuan penelitian filologi yaitu untuk 

mendapatkan naskah yang paling lengkap dan paling baik atau paling representatif  

dari naskah-naskah yang ada (hal.28) 

Edward Djamaris (1977: 28-29), mengemukakan teori yang digunakan 

untuk menentukan naskah dasar sebagai berikut: 

1. isinya lengkap dan tidak menyimpang dari kebanyakan naskah lain; 

2. tulisannya jelas dan mudah dibaca; 

3. keadaan naskah baik dan utuh; 

4. bahasanya lancar dan mudah dipahami; 

5. umur naskah lebih tua. 

Naskah yang memenuhi kriteria sebagaimana teori di atas adalah naskah 

yang layak djadikan sebagai naskah dasar. Namun, sebelum diadakan suntingan 

teks, terlebih dahulu diadakan suatu kritik teks untuk membersihkan kesalahan-

kesalahan yang mengikuti naskah dasar tersebut. Hal ini dilakukan, agar naskah 

yang disunting nantinya benar-benar terbebas dari kesalahan, atau setidaknya 

dapat meminimalkan kesalahan yang ada di dalam teks tersebut. 
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2.3.6 Transliterasi/ Transkripsi Naskah 

Naskah yang telah ditetapkan sebagai naskah landasan dalam suntingan 

teks, kemudian dialihaksarakan ke dalam huruf latin. Menurut Edward Djamaris 

(1977) yang di maksud dengan alih aksara atau transliterasi adalah penggantian 

atau pengalihan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain (hal.29). 

Transkripsi adalah gubahan teks dari satu ejaan ke ejaan yang lain. Segala 

kesalahan harus dijelaskan oleh filolog, sehingga tidak terdapat lagi kekeliruan 

dan salah tafsir. Filolog hendaknya sedapat-dapatnya menyajikan bahan 

transliterasi atau transkripsi itu selengkap-lengkapnya dan sebaik-baiknya, 

sehingga mudah dibaca dan dipahami. Di samping itu, juga disajikan perbedaan-

perbedaan kata pada naskah-naskah lain, perbaikan-perbaikan serta komentar dan 

penjelasannya; sehingga dapat ditetapkan bagaimana bunyi teks itu seharusnya 

(hal.29-30). 

 

2.3.7 Penerjemahan Teks 

Naskah SB yang menjadi objek penelitian ini ditulis dalam bahasa Jawa. 

Oleh karena itu, agar teks SB dapat dibaca, dipahami, serta dinikmati oleh seluruh 

lapisan masyarakat Indonesia perlu adanya terjemahan dalam bahasa Indonesia. 

Hal ini selaras dengan tujuan dari terjemahan itu sendiri sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Darusuprapta (1984) yakni agar masyarakat yang tidak 

menguasai bahasa naskah aslinya dapat juga menikmati sehingga naskah itu 

tersebar luas (h.9). 
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Menurut Newmark dalam Pradotokusumo (1998) terjemahan diartikan 

sebagai suatu ketrampilan dalam usaha mengalihkan pesan dan/ atau pernyataan 

tertulis dari suatu bahasa lain (hal. 2). Siti Baroroh Baried (1985) mengungkapkan 

bahwa suntingan teks itu lengkap jika disertai terjemahan ke dalam bahasa 

Indonesia, kecuali naskah yang berbahasakan Melayu (Indonesia Lama) (hal. 70). 

Sedangkan Catford dalam Pradotokusumo (1998) mengatakan bahwa 

terjemahan merupakan penggantian naskah bahasa sumber dengan naskah bahasa 

sasaran yang berpadanan (hal.3) 

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

terjemahan adalah pengalihan pesan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran dengan 

padanan yang tepat, baik dari makna maupun gaya. (Parmin 2000: 35) 

Darusuprapta (1984) memberikan klasifikasi terjemahan menjadi (1) 

terjemahan lurus, yakni terjemahan kata demi kata, dekat dengan aslinya, berguna 

untuk membandingkan segi-segi ketatabahasaan; (2) terjemahan isi dan makna, 

yakni kata-kata yang diungkapkan dalam bahasa sumber diimbangi salinannya 

dengan bahasa sasaran yang sepadan; (3) terjemahan bebas, yakni keseluruhan 

bahasa teks sumber dialihkan dengan bahasa sasaran yang bebas. 

Suluk Baka, yang teksnya berbentuk tembang macapat, teks diterjemahkan 

baris per baris. Selain itu, untuk mengikuti larik dan baris teks, tanda baca akan 

dimanfaatkan di dalam terjemahan untuk memperjelas makna, terutama dalam 

menandaskan kesatuan frasa dan kalimat yang ada pada larik dan bait macapat itu. 
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Terjemahan ini bertujuan untuk mengalihkan pesan dari bahasa sumber ke 

bahasa sasaran secara wajar dan lancar, serta untuk mempermudah perunutan data 

pada bahasa sumber jika terjadi kekurang-tepatan dalam terjemahan. 

 

2.4 Kritik Teks dan Aparat Kritik 

Penyalinan berkali-kali terhadap teks tidak menutup kemungkinan akan 

timbulnya berbagai kesalahan dan perubahan. Oleh karena itu, perlu adanya suatu 

kajian untuk meluruskan teks tersebut sesuai dengan keadaan teks asalnya. Kajian 

yang di maksud di sini tidak lain adalah kajian secara filologis. Kajian filologis 

menurut Teeuw (1988) bertujuan untuk memulihkan teks asli dan murni lewat 

perbandingan naskah yang cermat (hal.264). Untuk mencapai tujuan itu 

dilakukanlah pemurnian teks yang disebut dengan kritik teks. Usaha kritik teks ini 

dilakukan sebelum suntingan teks. Menurut Siti Baroroh Baried, dkk. (1994) kata 

“kritik” teks berasal dari bahasa Yunani krites yang artinya ‘seorang hakim’, 

Krinein berarti ‘menghakimi’, kriterion berarti ‘dasar penghakiman’. Kritik teks 

memberikan evaluasi terhadap teks, meneliti dan menempatkan teks pada 

tempatnya yang tepat. Kegiatan kritik teks bertujuan untuk menghasilkan teks 

yang sedekat-dekatnya dengan teks aslinya (h.61). 

Berdasarkan jumlah naskah yang dikaji, metode kritik teks dibagi menjadi 

dua yaitu metode edisi naskah tunggal dan edisi naskah jamak. Dalam penelitian 

yang melibatkan tiga naskah, maka metode yang digunakan adalah metode edisi 

naskah jamak. Metode untuk naskah jamak meliputi metode intuitif, metode 

objektif, metode gabungan dan metode landasan. 
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Penelitian SB ini, memakai metode naskah jamak, yaitu metode landasan. 

Menurut S.O. Robson (1978), metode landasan dipakai apabila menurut tafsiran 

nilai naskah terang berbeda, sehingga ada satu atau golongan naskah yang 

menonjol kualitasnya. (hal. 36). Hal ini senada dengan pendapat Siti Baroroh 

(1985), yang mengungkapkan bahwa metode landasan diterapkan apabila menurut 

tafsirannya ada satu atau segolongan naskah yang unggul kualitasnya 

dibandingkan dengan naskah-naskah sejenis, diperiksa dari sudut bahasa, 

kesusastraan, sejarah dan lain sebagainya. Sehingga dapat dinyatakan sebagai 

naskah yang mengandung paling banyak bacaan yang baik. Oleh sebab itu, naskah 

itu dipandang paling baik untuk dijadikan landasan atau induk teks untuk edisi. 

(hal. 68-69). Namun, sebelum menggunakan metode landasan tersebut, lebih 

dahulu diadakan suatu pengelompokan naskah, untuk menentukan versi bentuk 

naskah yang dianggap paling unggul. Hal ini dilakukan mengingat data yang 

terdiri dari dua versi bentuk naskah yakni Dhandhanggula dan Kinanthi. 

Usaha pengelompokan naskah ini meliputi perbandingan jenis pupuh, isi 

masing-masing naskah (yang meliputi perbandingan jumlah pasal-pasal ajaran 

dengan butir-butirnya dan urutannya di dalam masing-masing teks, isi cerita, 

susunan kalimat atau gaya bahasa, beserta letak kesejajaran pokok ajaran 

tersebut). Perbandingan ini dilakukan untuk mengelompokkan naskah dan 

menentukan versi bentuk naskah yang dianggap autoritatif, yaitu naskah atau 

sekelompok naskah yang memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan 

versi bentuk naskah yang lain seperti tahun penyalinan, kelengkapan isi, bahasa 

termasuk ejaannya. 
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Hasil dari pengelompokan naskah tersebut (yakni didapatkannya versi 

bentuk naskah terpilih), kemudian ditindaklanjuti dengan perbandingan dari 

naskah-naskah seversi dalam satu versi bentuk naskah terpilih. Usaha ini 

dilakukan untuk menentukan naskah yang dipandang paling baik untuk dijadikan 

landasan atau induk teks untuk edisi. Perbandingan untuk menentukan naskah 

yang autoritatif dalam satu versi bentuk naskah terpilih dilakukan melalui 

perbandingan bait, kata per kata dan kelompok kata, serta perbandingan bacaan. 

Sedangkan varian-varian dari naskah lain yang seversi dipakai sebagai pelengkap 

atau penunjang, dimuat dalam aparat kritik. 

Pengertian aparat kritik menurut Darusuprapto (1984) adalah uraian tentang 

kelainan bacaan, yaitu bagian yang merupakan pertanggungjawaban ilmiah dalam 

penelitian naskah, berisi segala macam kelainan bacaan dalam semua naskah yang 

diteliti (h.8). Jika peneliti melakukan perubahan (conjekture), pengurangan 

(eliminatio), dan penambahan (divinatio) itu harus disertai pertanggungjawaban 

melalui dasar teori maupun rujukan yang tepat. Kesemuanya  itu dicatat dan 

ditempatkan pada aparat kritik. Maksud diadakan aparat kritik supaya pembaca 

bisa mengecek bagaimana bacaan naskah, dan bila perlu membuat penafsiran 

sendiri. Jadi, aparat kritik merupakan suatu pertanggungjawaban secara ilmiah. 

 

2.5 Pengertian Suluk dan Tasawuf 

Khazanah susastra Jawa memiliki jenis susastra yang bernafaskan tasawuf 

yang berisi tentang konsep-konsep ajaran Islam. Kesusastraan ini lazim disebut 

primbon, wirit atau suluk. Kata suluk itu sendiri menurut Hava yang dikutip oleh 
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Darusuprapta (1987) diperkirakan berasal dari bahasa Arab sulukan bentuk jamak 

dari silkun yang berarti ‘perjalanan pengembara’, ‘kehidupan pertapa’ (hal.1). Arti 

tersebut dapat dihubungkan dengan ajaran tasawuf yang mengharuskan para sufi 

berlaku sebagai pertapa atau pengembara dalam mencapai tujuannya. Tujuan 

pokok tasawuf adalah mencapai ma’rifatullah dengan sebenar-benarnya. Suluk 

sering disebut juga mistik. Mistik menurut Y.A. Surahardja (1983) berasal dari 

kata Yunani “Muo” yang berarti ‘menutup mata’, atau ‘menutup mulut’, 

‘menyembunyikan’, kemudian mistik berarti ‘tersembunyi’, ‘yang rahasia’ (hal.1). 

Obyek mistik tidak dapat dijangkau dengan rasio, tetapi hanya dapat dijangkau di 

dalam hati dengan pengalaman batin dari suatu laku. 

Menurut Simuh (1996), mistik adalah filsafat kebatinan, pusat kegiatannya 

adalah merenung mencari penghayatan kasyaf, yaitu penghayatan kejiwaan 

terhadap ilmu serba gaib dan ma’rifat pada Dzat yang Haqq (hal. 13). 

Pengertian tasawuf, menurut definisi Abubakar Al Kattani (yang wafat pada 

tahun 322 H) adalah kejernihan dan penyaksian. Kedua kata ini membentuk suatu 

kesatuan yang saling menunjang dalam mendefinisikan tasawuf. Kata kejernihan 

mengisyaratkan adanya suatu cara, yakni cara untuk membebaskan diri dari nafsu 

keduniawian yang menguasai. Sedangkan penyaksian adalah tujuan dari 

kejernihan itu sendiri. Jika kejernihan hati itu telah ada pada diri seseorang 

niscaya ia akan mempunyai kesiapan penuh untuk musyahadah (menyaksikan). 

Penyaksian ini adalah derajat ma’rifat tertinggi dan merupakan tujuan akhir yang 

dikejar oleh orang-orang yang memiliki perasaan yang halus, berfitrah 

kemalaikatan dan pribadi-pribadi mulia. Atau dengan kata lain, yang di maksud 
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dengan tasawuf adalah jalan menuju ma’rifat (Dr. Abdul Halim Mahmoud: 214-

216).  

SB berisi tentang konsep manunggaling kawula Gusti. Namun, konsep 

tersebut, di dalam penelitian ini bukanlah mengacu pada konsep manunggaling 

kawula Gusti yang dianut oleh paham union mistik, yakni suatu aliran mistik yang 

memandang manusia bersumber dari Tuhan dan dapat mencapai penghayatan 

kesatuan kembali dengan Tuhannya. Akan tetapi lebih mengacu pada paham 

personal mistik. Paham personal mistik menurut Simuh (1996) adalah suatu aliran 

mistik yang menekankan aspek personal bagi manusia dan Tuhan. Hubungan 

manusia dengan Tuhan dilukiskan sebagai hubungan antara kawula dengan Gusti. 

Konsep creatio ex nihilo (Tuhan menciptakan alam dari kehampaan menjadi ada, 

alam sebagai yang baru) seperti ajaran Al Qur’an tetap dipertahankan. Paham ini 

disebut juga transendental mistik ‘paham mistik yang mempertahankan adanya 

perbedaan yang essensial antara manusia sebagai makhluk dan Tuhan sebagai 

Khaliq’ (hal. 37-38). Paham ini juga sering disebut sebagai paham wihdatul asy 

syuhud yakni suatu konsep ajaran/ paham dualisme dari aliran tasawuf yang masih 

mempertahankan perbedaan essensial antara manusia sebagai makhluk dan Tuhan 

sebagai Pencipta. Penganut paham ini menyatakan bahwa penghayatan ma’rifat 

yang tertinggi hanyalah sampai ke hadirat Tuhan. Insan Kamil (manusia 

sempurna) menurut paham ini adalah manusia yang diilhami oleh sifat-sifat 

Tuhan. 
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2.6 Pengertian Tauhid 

Tauhid menurut pendapat Al Ghazali yang dikutip oleh Ahmad Daudy 

(1987) adalah: 

“Bahwa tidak ada pembuat selain Allah dan bahwa semua wujud ini; 
makhluk, rejeki, pemberi hidup, mati, kaya, miskin dan lain-lain adalah 
ciptaan dan perbuatan Allah SWT. Dan jika hal ini telah terungkap bagi 
anda, maka anda tidak melihat selain Dia, harapan dan kepercayaan anda 
kepada-Nya dan bertawakkal serta tunduk pada-Nya.” (hal.100) 

Tauhid ada tiga macam, yaitu: rububiyah, uluhiyah, dan asma’ wa sifat. 

Tauhid rububiyah yaitu mengesakan Allah dengan segala perbuatan-Nya, dan 

meyakini bahwa Dia sendiri yang menciptakan segenap makhluk lainnya; 

penguasa alam dan pengatur semesta. Tauhid uluhiyah yaitu tauhid ibadah, karena 

ilah maknanya adalah ma’bud ‘yang disembah’. Maka, tidak ada yang diseru 

dalam do’a, kecuali Allah semata. Jadi tauhid rububiyah adalah bukti wajibnya 

tauhid uluhiyah. Yang terakhir adalah tauhid asma’ wa sifat yaitu beriman kepada 

asma-asma Allah beserta sifat-sifat-Nya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al 

Qur’an dan Sunnah menurut apa yang pantas bagi Allah SWT, tanpa ta’wil 

‘penafsiran’ dan ta’thil ‘menafikan’, tanpa takyif ‘menanyakan bagaimana’, dan 

tamsil ‘menyerupakan’. (Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, 1999). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Bentuk dan Jenis Penelitian 

Bentuk penelitian terhadap Suluk Baka ini adalah penelitian filologi. 

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya melalui pendekatan kualitatif 

yang bersifat deskriptif, yang berarti semata-mata menggambarkan, melukiskan, 

menuliskan, melaporkan objek penelitian pada saat ini berdasarkan data yang 

ditemukan atau sebagaimana adanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Bogdan R.C dan S.K. Bikeln dalam M. Attar Semi (1993) bahwa pendekatan 

kualitatif yang bersifat deskriptif ini berpandangan bahwa semua hal yang berupa 

sistem tanda tidak ada yang patut diremehkan, semuanya penting dan semunya 

mempunyai pengaruh dan berkaitan dengan yang lain. Dengan mendeskriptifkan 

segala sistem tanda (semiotik) mungkin akan membentuk dan memberikan suatu 

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai apa yang sedang dikaji (h.24). 

Penelitian ini menggunakan teknik komparatif atau perbandingan naskah, 

untuk mendapatkan naskah yang sedapat mungkin mendekati aslinya sesuai 

dengan tujuan penelitian filologi tradisional. Sedangkan jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian pustaka atau library research. Penelitian pustaka ini 

diharapkan dapat mengumpulkan data-data, informasi dengan bantuan buku-buku, 

majalah, naskah-naskah cetakan, dokumen-dokumen, dan sebagainya yang 

terdapat di perpustakaan yang berkaitan atau berhubungan dengan objek yang 

diteliti. 
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3.2 Lokasi Pencarian Data 

Berdasarkan informasi dari beberapa katalog naskah mengenai keberadaan 

naskah Suluk Baka, diperoleh informasi tentang keberadaan naskah yang menjadi 

sasaran penelitian tersebut yaitu di wilayah Surakarta, Yogyakarta, Jakarta dan 

Belanda. Wilayah Surakarta meliputi perpustakaan Sasana Pustaka Kasunanan 

Surakarta, perpustakaan Reksapustaka Mangkunegaran Surakarta dan museum 

Radyapustaka Surakarta. Wilayah Yogyakarta meliputi perpustakaan 

Widyapustaka Pura Pakualaman Yogyakarta, perpustakaan Sasana Budaya dan 

perpustakaan Widyabudaya Keraton Kasultanan Yogyakarta. Adapun untuk 

wilayah Jakarta, naskah Suluk Baka berada di perpustakaan Fakultas Ilmu 

Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dan di Belanda tersimpan di 

Universitas Leiden. Namun, karena pertimbangan-pertimbangan tertentu 

sebagaimana yang telah diungkapkan dalam latar belakang masalah (halaman 7-

9), lokasi pencarian data ini hanya difokuskan pada wilayah Surakarta. 

 

a. Sumber Data dan Data Penelitian 

3.3.1 Sumber data dalam penelitian ini adalah : 

4. Serat Suluk Luwang koleksi Sasana Pustaka Keraton Kasunanan Surakarta 

dengan nomor 62 Ha. 

5. Serat Suluk Warni-warni koleksi Reksapustaka Mangkunegaran Surakarta 

dengan nomor A.64. 

6. Serat Suluk Pamedharing Ngelmi (Serat Pambukaning Ngelmi Gaib) koleksi 

Reksapustaka Mangkunegaran Surakarta dengan nomor A.63. 
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3.3.2 Data dalam penelitian ini adalah: 

Ø Manuscript Suluk Baka dalam Serat Suluk Luwang koleksi Sasana Pustaka 

Keraton Kasunanan Surakarta dengan nomor 62 Ha. 

Ø Manuscript Suluk Baka dalam Suluk Warni-warni koleksi Reksapustaka 

Mangkunegaran dengan nomor katalog A.64. 

Ø Manuscript Suluk Baka dalam Serat Suluk Pamedharing Ngelmi (Serat 

Pambukaning Ngelmi Gaib) koleksi Reksapustaka Mangkunegaran 

Surakarta dengan nomor A.63. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data yang berupa buku-buku, 

makalah, artikel dan sumber informasi penunjang lainnya yang dapat membantu 

memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian naskah tentang Suluk 

Baka. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, cara kerja filologi yang diterapkan dalam pengumpulan data 

ini adalah inventarisasi yakni dengan mendaftar naskah yang judulnya sama, 

dengan melalui katalog-katalog. Dari katalog-katalog tersebut diperoleh 

keterangan tentang jumlah dan tempat penyimpanan naskah, serta penjelasan 

mengenai nomor, ukuran, tulisan, tempat dan tanggal penyalinan naskah tersebut. 

Adapun katalog-katalog tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pigeaud, Th. G. Th. 1967-1970. Literature of Java, Catalogue Raissonne of 

the Javanese Manuscript in the Library of the university of Leiden and 
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Other Public Collection in the Netherland, 3 Vols. The Hague: Martinus 

Nijhoff. 

2. T.E. Behrend dan Titik Pudjiastuti. 1997. Seri Katalog Induk Naskah-

Naskah Nusantara 3-A. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 

3. T.E. Behrend dan Titik Pudjiastuti. 1997. Seri Katalog Induk Naskah-

Naskah Nusantara 3-B. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 

4. Florida, Nancy K. 2000. Javanese Literature in Surakarta Manuscripts, 

volume 1. Manuscripts of The Kasunanan Palace. Itchana New York: 

Cornell University. 

5. Florida, Nancy K. 2000. Javanese Literature in Surakarta Manuscripts, 

volume 2. Manuscripts of The Mangkunegaran Palace. Itchana New York: 

Cornell University. 

6. Girardet, Nikolaus, et.al. 1983. Descriptive Catalogue of The Javanese 

Manuscripts and Printed Books in The Main Libraries of Surakarta and 

Yogyakarta. Weisbaden: Franz Steiner Verslag GMBH. 

Katalog lokal perpustakaan Sasanapustaka Keraton Kasunanan, perpustakaan 

Reksapustaka Mangkunegaran, perpustakaan Museum Radya Pustaka, 

perpustakaan Museum Sanabudaya dan Perpustakaan Widya Pustaka Pakualaman 

Yogyakarta. 

Setelah memperoleh informasi dari katalog, langkah selanjutnya adalah 

mengecek ke tempat penyimpanan naskah tersebut. Kemudian melakukan 

observasi atau pengamatan, deskripsi naskah dan selanjutnya dalam 

mengumpulkan data digunakan teknik transliterasi, dan fotografi. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Pengolahan data ini dilakukan berdasarkan cara kerja filologi dengan teknik 

analisis data meliputi teknik analisis deskriptif, analisis komparatif, dan analisis 

interpretasi. 

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan kondisi naskah secara 

lengkap dan menyeluruh. Semua naskah SB dideskripsikan dengan menggunakan 

pola yang sama yaitu: judul bundel naskah; judul naskah; nomor naskah; tempat 

penyimpanan naskah; identitas pengarang/ penyalin; manggala/ kolofon; ukuran 

naskah; ukuran teks; tebal naskah/ jumlah halaman; jumlah baris pada setiap 

halaman; cara penulisan; bahan naskah; bahasa naskah; bentuk teks; huruf, aksara, 

tulisan; keadaan naskah; umur naskah; ikhtisar teks/ cerita; dan catatan lain. 

Pendeskripsian itu dilakukan untuk memudahkan di dalam perbandingan naskah. 

Berdasarkan deskripsi naskah-naskah SB, dibuat tabel mengenai jenis dan jumlah 

pupuh, serta jumlah bait yang terdapat di dalam setiap naskah. Setelah itu, 

dibuatlah tabel mengenai perbandingan isi dari setiap naskah (meliputi 

perbandingan pasal-pasal ajaran dari tiap-tiap naskah, perbandingan isi cerita, 

perbandingan susunan kalimat atau gaya bahasa; serta perbandingan letak 

kesejajaran pokok ajaran tersebut). Tabel-tabel tersebut bermanfaat untuk 

mempermudah pemahaman di dalam menentukan versi bentuk SB yang terpilih 

sebagai versi bentuk landasan. Setelah diketahui redaksi SB yang terpilih tersebut, 

selanjutnya dibuat tabel mengenai perbandingan bait, kata per kata dan kelompok 

kata; serta tabel perbandingan bacaan. Pembuatan tabel ini diharapkan dapat 

mempermudah pembaca di dalam memahami perbandingan naskah, terutama 
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perbandingan untuk menentukan naskah yang autoritatif atau naskah yang 

dianggap sebagai naskah landasan. 

Analisis komparatif digunakan berkenaan dengan data naskah yang jamak, 

sehingga diperlukan untuk membandingkan naskah yang satu dengan naskah yang 

lain guna mendapatkan naskah yang paling mendekati aslinya. Penelitian terhadap 

SB ini, dilakukan dengan mengelompokkan naskah dan menggunakan metode 

landasan dengan membandingkan isi masing-masing naskah, jenis pupuh, urutan 

dan jumlah bait tiap pupuh, serta bacaan naskah. Perbandingan ini dilakukan 

untuk mengelompokkan naskah, sehingga didapat versi bentuk naskah terpilih dan 

menentukan naskah yang dianggap autoritatif, yaitu naskah atau sekelompok 

naskah yang memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan naskah yang 

lain seperti tahun penyalinan, kelengkapan isi, bahasa termasuk ejaannya, yang 

akan digunakan sebagai dasar suntingan teks. Penentuan naskah dasar ini 

menggunakan metode landasan. Sedangkan varian-varian dari naskah lain yang 

seversi dipakai sebagai pelengkap atau penunjang, dimuat dalam aparat kritik. 

Teknik analisis interpretasi, digunakan untuk menginterpretasikan isi naskah 

melalui berbagai sudut pandang peneliti. Namun demikian, kajian ini 

menspesifikasikan analisisnya pada perjalanan manusia dalam menapaki jalan 

menuju tahap ma’rifat. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

4.1 Kajian Filologis 

Kajian filologis memiliki tujuan menggambarkan, melukiskan, menuliskan, 

melaporkan obyek penelitian pada saat ini, berdasarkan data yang ditemukan atau 

sebagaimana adanya. Kajian ini terdiri atas 6 bagian, yakni: deskripsi naskah, 

perbandingan naskah (meliputi: perbandingan umur naskah, perbandingan 

metrum, jumlah pupuh dan bait, serta perbandingan isi naskah [yakni: 

perbandingan pasal-pasal ajaran dengan butir-butirnya meliputi perbandingan 

jumlah dan urutan dari tiap teksnya berdasarkan pokok ajaran; perbandingan isi 

cerita; perbandingan susunan kalimat atau gaya bahasa; perbandingan letak 

kesejajaran pokok ajaran tersebut; perbandingan kata per kata dan kelompok kata; 

perbandingan bacaan]), penentuan naskah dasar, kritik teks, transliterasi naskah 

dan aparat kritik, serta terjemahan. 

Keenam bagian tersebut selengkapnya akan diuraikan sebagaimana berikut 

ini: 

 

4.1.1 Deskripsi Naskah 

Deskripsi naskah adalah gambaran secara ringkas dan terperinci mengenai 

wujud fisik naskah maupun isi naskah dengan tujuan untuk mempermudah 

pengenalan terhadap naskah beserta konteks isinya. Deskripsi naskah dapat 

membantu dalam memilih naskah yang paling baik untuk ditransliterasikan dan 
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naskah yang digunakan untuk perbandingan. Deskripsi naskah yang dilakukan 

terhadap tiga naskah yang menjadi objek penelitian ini berpedoman pada pendapat 

yang dikemukakan Emuch Hermansoemantri (1986) yang disesuaikan dengan 

karakteristik naskah yang diteliti. 

Hal-hal yang diungkapkan dalam deskripsi naskah antara lain menyangkut 

informasi atau data mengenai: (1) judul bundel naskah; (2) judul naskah; (3) 

nomor naskah; (4) tempat penyimpanan naskah; (5) identitas pengarang/ penyalin; 

(6) manggala/ kolofon; (7) ukuran naskah; (8) ukuran teks; (9) tebal naskah/ 

jumlah halaman; (10) jumlah baris pada setiap halaman; (11) cara penulisan; (12) 

bahan naskah; (13) bahasa naskah; (14) bentuk teks; (15) huruf, aksara, tulisan; 

(16) keadaan naskah; (17) umur naskah; (18) ikhtisar teks/ cerita; dan (19) catatan 

lain. Berikut deskripsi lengkap ketiga naskah SB: 

 

1) Naskah SB 18D 

(1) Judul bundel naskah 

 Serat Suluk Luwang 

 Judul bundel tersebut terdapat pada cover naskah 

(2) Judul naskah 

 Suluk Baka 

 Judul ini terdapat dalam awal teks yang disertai dengan sasmitaning 

tembang Dhandhanggula, yakni: manising Suluk Baka. 

(3) Nomor naskah 

 KS. 492.4 
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Tercantum di dalam Javanese Literature in Surakarta Manuscripts 

Volume 1. Manuscripts of The Kasunanan Palace (Nancy K. Florida, 

2000: 275). 

· 62 Ha 

Tercantum di dalam katalog lokal perpustakaan Sasana Pustaka 

Kasunanan Surakarta. Nomor katalog lokal ini tercantum pada bagian 

cover naskah. 

(4) Tempat penyimpanan naskah 

 Perpustakaan Sasana Pustaka Kasunanan Surakarta. 

(5) Identitas pengarang/ penyalin 

 Anonim 

(6) Manggala 

 Naskah ini ditulis pada masa KGPAA Amangkunegara V tahun 1814 

Jawa. Sebagaimana yang tertulis pada manggala berikut ini: 

 Sêrat Suluk Luwang 
 Kagungan Dalem Sampeyan Dalem Kanjeng Gusti Pangeran Adipati 

Anom Amangkunegara ingkang kaping 5  
 ing Nagari Surakarta Hadiningrat 
 angkaning warsa : 1814 : 

 terjemahan: 

 ‘Serat Suluk Luwang 
 milik Sampeyan Dalem Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom  
 Amangkunegara V  
 di Surakarta Hadiningrat 
 berangka tahun 1814 AJ (1884 M)’ 

(7) Ukuran naskah 

 20,4 cm x 16,5 cm 
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(8) Ukuran teks 

 16,1 cm x 12,8 cm 

· Margin atas : 2,3 cm 

· Margin bawah : 2 cm 

 Ukuran margin kanan dan kiri antara halaman ganjil (halaman sebelah 

kiri) dengan halaman genap (halaman sebelah kanan) berbeda, yakni: 

 Halaman ganjil (halaman sebelah kiri) 

 Margin kiri : 2,3 cm  

 Margin kanan : 1,4 cm  

 Halaman genap (halaman sebelah kanan) 

 Margin kiri : 1,4 cm 

 Margin kanan : 2,3 cm 

(9) Tebal naskah/ jumlah halaman 

· Jumlah halaman yang ditulisi : 92 hal 

· Jumlah halaman kosong : 9+10 hal 

· untuk Suluk Baka sendiri : 12 hal 

(10) Jumlah baris pada setiap halaman  

± 10 baris 

(11) Cara penulisan 

ditulis bolak-balik (recto verso), yaitu lembaran naskah yang ditulisi pada 

kedua halaman muka dan belakang. 
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Penempatan tulisan pada lembaran naskah, teks ditulis arah ke lebarnya, 

artinya teks itu ditulis sejajar dengan lebar lembaran naskah. Bait satu 

dengan lainnya diberi tanda batas 

,sedangkan batas/ pergantian pupuh atau tembang diberi tanda 

 

Pengaturan ruang tulisan, larik-lariknya ditulis secara 

berdampingan lurus ke samping diteruskan ke bawahnya dan 

seterusnya. 

Nomor halaman naskah ditulis di bagian atas-tengah lembaran, 

menggunakan angka Jawa urut dari 1-92, ditulis dengan tulisan yang 

sama dengan teks. Untuk Suluk Baka sendiri berada di halaman 37-49. 

(12) Bahan naskah 

 Kertas lokal, bergaris. Terdapat garis bantu dengan pensil untuk batas-

margin. 

 Kualitas kertas, tebal, masih baik tetapi agak rapuh, mudah patah/ patah 

kalau ditekuk. 

 Warna kertas, coklat kekuningan. 

(13) Bahasa naskah 

Bahasa Jawa Baru standar dengan menggunakan ragam ngoko dan 

krama. Bahasa di dalam SB ini disisipi pula oleh unsur bahasa Kawi dan 

Arab. 

Keterpahaman akan bahasa naskah, bahasa naskah bisa dipahami 

masyarakat pembaca kini, walaupun tidak begitu mudah. 
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(14) Bentuk teks  

Berbentuk puisi Jawa Baru yaitu tembang macapat Dhandhanggula, 

dengan 18 bait. 

(15) Huruf, aksara, tulisan 

 Jawa carik, dengan ukuran font sedang. 

Bentuk huruf, ngetumbar, miring ke kanan. 

Keadaan tulisan, jelas dan mudah dibaca. 

Jarak antarhuruf, agak renggang. 

Warna tinta, hitam, sudah agak kecoklat-coklatan. Tidak terdapat 

bekas pena. 

(16) Keadaan naskah 

Keadaan naskah secara fisik baik dan utuh/ lengkap, tidak ada lembaran-

lembaran naskah yang hilang, dan jilidan hard cover berwarna hitam. 

Secara umum keadaan naskah dalam keadaannya baik dalam arti tidak 

rusak. 

(17) Umur naskah 

Berdasarkan informasi dari manggala diprediksi umur naskah adalah ± 

119 tahun, yakni antara tahun 1814 Jawa (1884 M)-sekarang. 

(18) Ikhtisar Teks/ Cerita 

(Bait 1-bait 2. 1-9 [hal. 37-39]). 

Adanya kesatuan mistik (Selanjutnya disebut pokok ajaran A). 

(Bait 2. 10 [hal.39]). 

Ki Dalang memiliki sifat kekal (Pokok ajaran B). 

(Bait 3-bait 4.6 [hal. 39]). 
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Hakikat dalang dan wayang (Pokok ajaran C): 

a. dalang dan wayang diumpamakan sebagai Yang Kuasa (Allah) dan 

yang dikuasai (Muhammad) (Bait 3. 1-2) (selanjutnya disebut butir 

ajaran a). 

b. keduanya tidak nyata jika tidak saling terkait, sebagaimana keterkaitan 

dalang (Gusti/ Allah) dengan wayang (kawula/ Muhammad) (Bait 3.3-

bait 4.6) (butir ajaran b). 

(Bait 4.7-bait 5) [hal. 39-40]). 

Ajaran ilmu tauhid (pokok ajaran D): 

a. jangan sampai keliru mengenai hakikat perbedaan kedudukan antara 

dalang (Gusti) dengan wayang (kawula) (Bait 4. 7-9) (butir ajaran a). 

b. perintah untuk menetapi inti syariat tersebut (Bait 4. 10) (butir ajaran 

b). 

c. penjelasan mengenai perbedaan antara kedudukan Gusti dan kawula 

(bait 5) (butir ajaran c). 

(bait 6-bait 9.3 [hal. 41-42]). 

Ajaran ilmu tasawuf (pokok ajaran F): 

a. perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan ilmu 

tasawuf  (Bait 6- bait 7.1-7) (selanjutnya disebut butir ajaran 

a). Perumpamaan ini terbagi menjadi beberapa bagian yakni: 

a.1. perumpamaan mengenai pentingnya bekal yang harus disiapkan 

ketika akan mempelajari ilmu tasawuf (bait 6.1-2). 
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a.2. perumpamaan yang menggambarkan pengendalian nafsu di 

dalam usaha pencapaian ma’rifat (bait 6.3; bait 6.5; bait 6.7; bait 

6.10). 

a.3. perumpamaan yang menggambarkan orang yang telah berhasil 

mencapai tahapan ilmu ma’rifat (bait 6.4-6; bait 6.8-9; bait 7.1-

4). 

b. jarwa/ pengertian dari perumpamaan yang menggambarkan orang 

yang telah berhasil mencapai tahapan ma’rifat beserta perintah untuk 

memperhatikan perumpamaan dan jarwa tersebut (bait 7.8-10) (butir 

ajaran b). 

c. perumpamaan yang menggambarkan orang yang telah berhasil 

mencapai tahapan ilmu ma’rifat (bait 8-bait 9.3) (termasuk pada 

butir ajaran a.3). 

(Bait 9. 4-5 [hal. 43]). 

Jika belum paham benar akan ilmu agama, maka bertanyalah 

pada orang yang memiliki ilmu agama yang sempurna (pokok 

ajaran G). 

(Bait 9. 6-10 [hal. 43]). 

Perintah untuk menjauhi sifat tercela, serta akibat yang ditimbulkan bila 

memiliki sifat tersebut (pokok ajaran J). 
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(Bait 10 [hal. 43-44]). 

Cara untuk memantapkan hati (pokok ajaran H): 

a. mengadakan laku yakni dengan cara bertanya/ mempelajari ilmu 

tasawuf hingga sempurna (Bait 10. 1-8) (butir ajaran a). 

b. menyempurnakan ibadah (Bait 10. 9-10) (butir ajaran b). 

(bait 11-bait 18 [hal. 44-49]). 

Ajaran ilmu tasawuf (pokok ajaran F): 

a. Beberapa cara untuk mencapai tahap ma'rifat, meliputi  (Bait 11. 1-5) 

(butir ajaran e): 

e.1. mengetahui tentang hakikat pertemuan Gusti dengan kawula 

(bait 11.1-3). 

e.2. ma’rifat tidak bisa dibuat main-main (Bait 11. 4-5). 

b. Tanda-tanda orang yang telah mencapai ma'rifat, meliputi (Bait 11. 6-

10) (butir ajaran c): 

c.1. hatinya akan mengalami kehampaan dari nafsu dunia (Bait 11. 

6-7). 

c.2. antara diri pribadinya dengan Tuhan bagaikan sepasang kekasih 

(bait 11. 8-9). 

c.3. serta pasrah sepenuhnya terhadap hehendak Allah (Bait 11. 10). 

c. perumpamaan yang menggambarkan pengendalian nafsu di dalam 

usaha pencapaian ma’rifat (bait 12-bait 13) (termasuk pada butir 

ajaran a.2). 
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d. Hendaklah berguru (secara khusus) kepada orang ‘alim dalam 

mencari pengetahuan tentang ilmu ma’rifat (Bait 14) (butir ajaran d). 

e. Bermacam-macam istilah/ bahasa di dalam menguraikan ajaran 

ma’rifat (Bait 15- bait 16) (butir ajaran f). 

f. Perumpamaan orang yang telah mencapai derajat ma’rifat (Bait 17- 

bait 18 [hal. 47-49]) (termasuk pada butir ajaran a.3). 

19. Catatan lain 

Serat SB ini berada pada bundel Serat Suluk Luwang, yang isinya terdiri 

atas 9 buah suluk, yaitu: 

a. Suluk Luwang (hal. 1-18), 

b. Suluk Bango Buthak (hal. 18-31), 

c. Suluk Rasa (hal. 31-37), 

d. Suluk Baka (hal. 37-49), 

e. Suluk Pêpeling (hal. 49-53), 

f. Suluk Bêsi (hal. 53-75), 

g. Suluk Wringin Sungsang (hal. 75-76), 

h. Suluk Martabat Kasmaran (hal. 76-90), 

i. Suluk Sêksi Raga (hal. 90-92). 

 

2) Naskah SB 48K 

(1) Judul bundel naskah 

Suluk Warni-warni 

(2) Judul naskah 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

56 

 Suluk Baka 

Judul ini terdapat dalam awal teks yang disertai dengan sasmitaning 

tembang Kinanthi, yakni: Suluk Baka Kinanthi. 

(3) Nomor naskah 

· MN. 313.10 

 Tercantum di dalam Javanese Literature in Surakarta Manuscripts 

Volume 2. Manuscripts of The Mangkunegaran Palace  (Nancy K. 

Florida, 2000: 204). 

 A.64 

Tercantum di dalam katalog lokal perpustakaan Reksapustaka 

Mangkunegaran Surakarta. Nomor katalog lokal ini tercantum pada 

bagian cover naskah. 

(4) Tempat penyimpanan naskah 

 Perpustakaan Reksapustaka Mangkunegaran Surakarta. 

(5) Identitas pengarang/ penyalin 

Anonim 

(6) Manggala 

Pada pembukaan awal naskah (yakni sebelum masuk ke teks Serat Suluk 

Rasul) terdapat angka Jawa: 1826 (1896 M). 

Berdasarkan hal ini, diperkirakan naskah ditulis pada tahun tersebut. 

Selain itu, pada bagian bawah lebarnya, terdapat cap-capan stempel 

Mangkunegara VII, yang diprediksi oleh penulis sebagai penguat 

keterangan mengenai penulisan naskah. Dari keterangan di atas, dapat 
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disimpulkan bahwa naskah B ditulis pada masa sebelum/ awal 

pemerintahan MN VII (yang diwisuda tanggal 27 Rabiulakhir tahun Je 

1846 Jawa atau 3 Maret 1916). 

(7) Ukuran naskah 

 20,5 cm x 16,3 cm 

(8) Ukuran teks 

 15 cm x 12,3 cm 

 Margin atas : 3 cm 

 Margin bawah : 2,5 cm 

 Margin kiri : 2,3 cm 

 Margin kanan : 1,7 cm 

(9) Tebal naskah/ jumlah halaman 

· Jumlah halaman yang ditulisi : 316 hal. 

· Jumlah halaman kosong : 4+3 hal. 

· untuk Suluk Baka sendiri : 14 hal. 

(10) Jumlah baris pada setiap halaman 

± 13 baris. 

 

 

(11) Cara penulisan 

ditulis bolak-balik (recto verso), yaitu lembaran naskah yang ditulisi 

pada kedua halaman muka dan belakang. 
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Teks ditulis arah ke lebarnya, artinya teks itu ditulis sejajar dengan 

lebar lembaran naskah. 

Pengaturan ruang tulisan, larik-lariknya ditulis secara berdampingan 

lurus ke samping diteruskan ke bawahnya dan seterusnya, Antara bait 

satu dengan lainnya diberi tanda batas 

,sedangkan batas/ pergantian pupuh atau tembang diberi tanda 

 

Nomor halaman naskah ditulis di bagian atas-tengah lembaran, 

menggunakan angka Jawa urut dari 1-316, ditulis dengan tulisan yang 

sama dengan teks. Untuk Suluk Baka sendiri berada di halaman 99-113 

(12) Bahan naskah 

Kertas dluwang tanpa garis. Terdapat garis bantu dengan pensil untuk 

batas-margin. 

Watermark, ada dengan tulisan “prive dalem”. 

Kualitas kertas, tebal, masih cukup baik. 

Warna kertas, coklat. 

(13) Bahasa naskah 

Bahasa Jawa Baru standar, yang disisipi oleh unsur bahasa Kawi dan Arab. 

Keterpahaman akan bahasa naskah, bahasa naskah bisa dipahami 

masyarakat pembaca kini, walaupun tidak begitu mudah. 

(14) Bentuk teks 

Berbentuk puisi Jawa Baru yaitu tembang macapat Kinanthi, dengan 48 

bait. 
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(15) Huruf, aksara, tulisan 

Jawa carik, menggunakan font sedang, dengan jarak antar huruf agak 

renggang. 

Bentuk huruf, ngetumbar, miring ke kanan. 

Keadaan tulisan, jelas dan mudah dibaca. 

Bekas pena, tidak ada. 

Warna tinta, hitam, sudah agak kecoklat-coklatan. 

(16) Keadaan naskah 

Keadaan naskah secara fisik baik dan utuh/ lengkap, tidak ada lembaran-

lembaran naskah yang hilang, dan jilidan hard cover berwarna hitam. 

Secara umum keadaan naskah dalam keadaannya baik dalam arti tidak 

rusak 

(17) Umur naskah 

Karena ditulis pada tahun 1826 AJ (1896 M), maka diperkirakan 

naskah berumur ± 107 tahun.  

(18) Ikhtisar Teks/ Cerita: 

(Bait 1- bait 2. 2 [hal. 99-100] dan bait 31 [hal. 108]). 

adanya kesatuan mistik (Selanjutnya disebut pokok ajaran A).  

(Bait 2. 3 [hal. 100]). 

Ki Dalang memiliki sifat kekal (pokok ajaran B). 

(Bait 2. 4- bait 4 [hal. 100]). 

Hakikat dalang dan wayang (pokok ajaran C): 
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a. dalang dan wayang diumpamakan sebagai penguasa (Allah) dan 

kawula (Muhammad) (Bait 2. 4; bait 4) (selanjutnya disebut butir 

ajaran a). 

b. keduanya saling terkait (Bait 2. 6; bait 3) (butir ajaran b).  

(Bait 5-bait 8 [hal. 100-101]). 

Ajaran ilmu tauhid (pokok ajaran D): 

a. jangan sampai keliru mengenai hakikat perbedaan kedudukan antara 

dalang (Gusti) dan wayang (kawula) (Bait 5. 1-4) (butir ajaran a). 

b. perintah untuk menemukan inti syariat tersebut (Bait 5. 5) (butir ajaran 

b). 

c. penjelasan mengenai perbedaan antara kedudukan Gusti dan kawula 

(bait 5.6-bait 7.3) (butir ajaran c). 

d. kawula berasal dari Tuhan dan hanya merupakan bayangan dari 

Tuhan saja (bait 7.4-bait 8) (butir ajaran d). 

(Bait 9. 1-3 [hal. 101-102]). 

Unsur-unsur yang ada di dalam manusia (pokok ajaran E), meliputi: 

badan dan suksma (Bait 9. 1-3) (butir ajaran a). 

(Bait 9. 4- bait 19 [hal. 102-103]). 

Ajaran ilmu tasawuf (pokok ajaran F): 

a. perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan ilmu tasawuf 

(Bait 9.4- bait 13.5) (selanjutnya disebut butir ajaran a). Perumpamaan 

ini terbagi menjadi beberapa bagian yakni: 
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a.1. perumpamaan mengenai pentingnya bekal yang harus disiapkan 

ketika akan mempelajari ilmu tasawuf (bait 9.4-5). 

a.2. perumpamaan yang menggambarkan pengendalian nafsu di 

dalam usaha pencapaian ma’rifat (bait 9.6; bait 10.2; bait 10.4; 

bait 11.1). 

a.3. perumpamaan yang menggambarkan orang yang telah berhasil 

mencapai tahapan ilmu ma’rifat (bait 10.1-3; bait 10. 5-6; bait 

11.2-3; bait 12.2-bait 13.5). 

a.4. perumpamaan yang menggambarkan betapa tingginya ilmu 

ma’rifat (bait 11.4-bait 12.1) 

b. jarwa/ pengertian dari perumpamaan yang menggambarkan orang 

yang telah berhasil mencapai tahapan ma’rifat beserta perintah untuk 

memperhatikan perumpamaan dan tanda-tandanya (bait 13.6-bait 14) 

(butir ajaran b). 

c. perumpamaan yang menggambarkan orang yang telah berhasil 

mencapai tahapan ilmu ma’rifat (Bait 15-bait 19.1) (termasuk butir 

ajaran a.3). 

d. perintah untuk memperhatikan perumpamaan-perumpamaan tersebut, 

beserta tanda-tandanya (bait 19.2-6) (butir ajaran b). 

 

(Bait 20- bait 21. 3 [hal. 105]). 

Jika belum paham benar akan ilmu agama, maka bertanyalah dan 

bergurulah pada orang yang mengerti tentang Al Qur’an (pokok ajaran G). 
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(Bait 21.4-bait 23 [hal. 105-106]). 

Cara untuk memantapkan hati (pokok ajaran H): 

a. bersungguh-sungguh di dalam berguru/ mempelajari tentang ma’rifat 

(bait 21.4-bait 22.2) (butir ajaran a) 

b. menyempurnakan ibadah (Bait 22. 3) (butir ajaran b). 

c. mempelajari ilmu agama hingga sempurna, agar dapat mencapai 

tujuan, tanpa terjebak oleh paham kesesatan yang lain (Bait 22. 4- bait 

23) (butir ajaran c).  

(Bait 24- bait 26 [hal. 106-107]). 

Ajaran ilmu tasawuf (pokok ajaran F): 

Tanda-tanda orang yang mencapai ma’rifat (butir ajaran c): 

c.1. tidak memperhatikan duniawi lagi (bait 24) 

c.2. memperoleh penglihatan yang sempurna (bait 25) 

c.3. memperoleh pengetahuan yang luas (Bait 26) 

(Bait 27- bait 28 [hal. 107]). 

Ajaran ilmu tauhid (pokok ajaran D): 

penjelasan mengenai perbedaan antara kedudukan dalang (Gusti) dan 

wayang (kawula) (butir ajaran c). 

(Bait 29 [hal. 107-108]). 

Unsur-unsur yang ada di dalam manusia (pokok ajaran E): 

ruh, akal dan nur (Bait 29. 1) (butir ajaran b). 

(Bait 30 [hal. 108]). 

Gambaran tingkatan ilmu dari orang awam (pokok ajaran I) 
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(Bait 32-bait 34.6[hal. 108-109]). 

Ajaran ilmu tasawuf (pokok ajaran F): 

a. perintah untuk memperhatikan perumpamaan-perumpamaan tersebut, 

beserta tanda-tandanya (bait 32-bait 34.2) (termasuk butir ajaran b). 

b. hendaklah berguru (secara khusus) di dalam mempelajari ilmu 

ma’rifat, agar tidak mengalami penyimpangan (bait 34.3-6) (butir 

ajaran d) 

(Bait 35 [hal. 109]). 

Perintah untuk menjauhi sifat tercela, serta akibat yang ditimbulkan bila 

memiliki sifat tersebut (pokok ajaran J). 

(Bait 36-bait 45.2[hal. 109-112]). 

Ajaran ilmu tasawuf (pokok ajaran F): 

a. Beberapa cara untuk mencapai tahap ma'rifat (bait 36-37) (butir ajaran 

e), meliputi: 

e.1. mengadakan pengembaraan secara lahir (Bait 36. 1-3). 

e.2. mengadakan pengembaraan secara batin (Bait 36. 4-bait 37). 

b. Tanda-tanda orang yang mencapai ma’rifat (bait 38-bait 45.2) (butir 

ajaran c): 

a Bersatu dengan Tuhannya (bait 38) (termasuk pada c.4) 

b. tidak memperhatikan duniawi lagi (bait 39) (termasuk pada c.1) 

c. terliputi oleh Dzat sejati (bait 40-bait 42) (butir ajaran c.5) 

d. bersatu dengan Tuhannya (bait 43-bait 45.2) (termasuk pada 

butir ajaran c.4) 
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(Bait 45.3-5 [hal. 112]). 

Ajaran ilmu tauhid (pokok ajaran D): 

jangan sampai keliru mengenai hakikat perbedaan kedudukan antara 

dalang (Gusti) dan wayang (kawula) (bait 45.3-5) (termasuk butir ajaran 

a). 

(Bait 45.6-bait 47) [hal. 112-113]). 

Ajaran ilmu tasawuf (pokok ajaran F): 

Tanda-tanda orang yang mencapai ma’rifat (butir ajaran c): 

bersatu dengan Tuhannya (bait 45.6-bait 47) (termasuk pada butir ajaran 

c.4) 

(Bait 48 [hal. 113]). 

Ajaran ilmu tauhid (pokok ajaran D): 

Sifat-sifat dari Allah (butir ajaran e). 

(19) Catatan lain 

Serat SB ini berada pada bundel Suluk Warni-Warni, yang isinya terdiri 

atas 26 buah suluk, yaitu: 

a. Serat Suluk Rasul (hal. 1-13), 

b. Suluk Sipat Kalihdasa (hal. 13-41), 

c. Suluk Wringin Sungsang (hal. 42-56), 

d. Suluk Nugraha (hal. 56-62), 

e. Suluk Martabat Pitu (hal. 63-70), 

f. Suluk Pana (hal. 70-76), 

g. Suluk Wadi (hal. 76-78), 
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h. Suluk Puji (hal. 78-83), 

i. Suluk Jebeng (hal. 83-99), 

j. Suluk Baka (hal. 99-113), 

k. Suluk Gontor (hal. 113-123), 

l. Suluk Bayan Mani (hal. 123-134), 

m. Suluk Bayan Maot (hal. 134-149), 

n. Suluk Sirul Ustad (hal. 149-161), 

o. Suluk Martabat Sanga (hal. 162-170), 

p. Suluk Sual (hal. 170-190), 

q. Suluk Nukat Gaib (hal. 190-216), 

r. Suluk Musawarat (hal. 217-227), 

s. Suluk Seh Samsu Tabarit (hal. 227-248), 

t. Suluk Malang Sumirang (hal. 248-259), 

u. Suluk Lebe Lonthang (hal. 259-266), 

v. Suluk Balabak (hal. 266-271), 

w. Suluk Masalah Wiyosing Pati (hal. 271-273), 

x. Suluk Burung (hal. 273-278), 

y. Suluk Dewaruci (hal. 278-316). 

Naskah ini telah ditransliterasi oleh Mas Ngabehi Kasim 
Martodarmono 

 

 

3) Naskah SB 49K 
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(1) Judul bundel naskah 

 Serat Suluk Pamedharing Ngelmi (Serat Pambukaning Ngelmi Gaib) 

(2) Judul naskah 

 Suluk Baka 

 Judul ini terdapat dalam awal teks yang disertai dengan sasmitaning 

tembang Kinanthi, yakni: Suluk Baka Kinanthi. 

(3) Nomor naskah 

· MN. 308.10 

Tercantum di dalam Javanese Literature in Surakarta Manuscripts 

Volume 2. Manuscripts of The Mangkunegaran Palace (Nancy K. 

Florida, 2000: 200); 

· A.63 

Terdapat di dalam katalog lokal perpustakaan Reksapustaka 

Mangkunegaran Surakarta. Nomor katalog lokal ini tercantum pada 

bagian cover naskah. 

(4) Tempat penyimpanan naskah 

 Perpustakaan Reksapustaka Mangkunegaran Surakarta 

(5) Identitas pengarang/ penyalin 

Anonim 

(6) Manggala/ kolofon 

- 

 

(7) Ukuran naskah 
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 33 cm x 20,4 cm. 

(8) Ukuran teks 

24,8 cm x 15,7 cm. 

· Margin atas : 4,4 cm 

· Margin bawah : 3,8 cm 

 Ukuran margin kanan dan kiri antara halaman ganjil (halaman sebelah kiri) 

dengan halaman genap (halaman sebelah kanan) berbeda, yakni: 

Halaman ganjil (halaman sebelah kiri) 

Margin kiri : 3 cm  

Margin kanan : 1,7 cm  
Halaman genap (halaman sebelah kanan) 

Margin kiri : 1,7 cm 

Margin kanan : 3 cm 

(9) Tebal naskah/ jumlah halaman 

· Jumlah halaman yang ditulisi : 144 hal 

· Jumlah halaman kosong : 4+3 hal 

· untuk Suluk Baka sendiri : 9 hal 

(10) Jumlah baris pada setiap halaman 

 ± 17 baris. 

(11) Cara penulisan 

 ditulis bolak-balik (recto verso), yaitu lembaran naskah yang ditulisi pada 

kedua halaman muka dan belakang. 
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 Teks ditulis arah ke lebarnya, artinya teks itu ditulis sejajar dengan lebar 

lembaran naskah. 

 Pengaturan ruang tulisan, larik-lariknya ditulis secara berdampingan lurus 

ke samping diteruskan ke bawahnya dan seterusnya, Antara bait satu 

dengan lainnya diberi tanda batas 

,sedangkan batas/ pergantian pupuh atau tembang diberi tanda 

 

 Nomor halaman naskah ditulis di bagian atas-tengah lembaran, 

menggunakan angka Jawa urut dari 1-144, ditulis dengan tulisan yang 

sama dengan teks. Untuk Suluk Baka sendiri berada di halaman 67-76. 

(12) Bahan naskah 

 kertas folio, bergaris. Terdapat garis bantu dengan pensil untuk batas-

margin. 

 Kualitas kertas, tebal, masih cukup baik. 

 Warna kertas, putih kecoklatan. 

(13) Bahasa naskah 

Bahasa Jawa Baru, standar yang disisipi oleh unsur bahasa Arab dan Kawi. 

  Keterpahaman akan bahasa naskah, bahasa naskah bisa dipahami 

masyarakat pembaca kini, walaupun tidak begitu mudah. 

(14) Bentuk teks 

 Berbentuk puisi Jawa Baru yaitu tembang macapat Kinanthi, dengan 49 

bait. 
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(15) Huruf, aksara, tulisan 

Jawa carik, ukuran font sedang, dengan jarak antar huruf agak renggang. 

Bentuk huruf, ngetumbar, miring ke kanan. 

Keadaan tulisan, jelas dan mudah dibaca. 

Bekas pena, sudah tembus ke kertasnya, namun bukan lantaran mata 

penanya, akan tetapi lebih pada tintanya yang tebal. 

Warna tinta, hitam, sudah agak kecoklat-coklatan. 

(16) Keadaan naskah 

Keadaan naskah secara fisik baik dan utuh/ lengkap, tidak ada 

lembaran-lembaran naskah yang hilang, dan jilidan hard cover 

berwarna hijau tua. Secara umum keadaan naskah dalam 

keadaannya baik dalam arti tidak rusak 

(17) Umur naskah 

 - 

(18) Ikhtisar Teks/ Cerita 

(Bait 1- bait 2. 2 [hal. 67] dan bait 32 [hal. 73]). 

Adanya kesatuan mistik (Selanjutnya disebut pokok ajaran A).  

(Bait 2. 3 [hal. 67]). 

Ki Dalang memiliki sifat kekal (pokok ajaran B). 

(Bait 2. 4- bait 4 [hal. 67-68]). 

Hakikat dalang dan wayang (pokok ajaran C): 
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a. dalang dan wayang diumpamakan sebagai penguasa (Allah) dan 

kawula (Muhammad) (Bait 2. 4; bait 4) (selanjutnya disebut butir 

ajaran a). 

b. keduanya saling terkait (Bait 2. 6; bait 3) (butir ajaran b).  

(Bait 5-bait 8 [hal. 68]). 

Ajaran ilmu tauhid (pokok ajaran D): 

a. jangan sampai keliru mengenai hakikat perbedaan kedudukan antara 

dalang (Gusti) dan wayang (kawula) (Bait 5. 1-4) (butir ajaran a). 

b. perintah untuk menemukan inti syariat tersebut (Bait 5. 5) (butir ajaran 

b). 

c. penjelasan mengenai perbedaan antara kedudukan Gusti dan kawula 

(bait 5.6-bait 7.3) (butir ajaran c). 

d. kawula berasal dari Tuhan dan hanya merupakan bayangan dari 

Tuhan saja (bait 7.4-bait 8) (butir ajaran d). 

(Bait 9. 1-3 [hal. 68]). 

Unsur-unsur yang ada di dalam manusia (pokok ajaran E), meliputi: 

badan dan suksma (Bait 9. 1-3) (butir ajaran a). 

(Bait 9. 4- bait 19 [hal. 68-70]). 

Ajaran ilmu tasawuf (pokok ajaran F): 

a. perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan ilmu tasawuf 

(Bait 9.4- bait 13.5) (selanjutnya disebut butir ajaran a). Perumpamaan 

ini terbagi menjadi beberapa bagian yakni: 
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a.1. perumpamaan mengenai pentingnya bekal yang harus disiapkan 

ketika akan mempelajari ilmu tasawuf (bait 9.4-5). 

a.2. perumpamaan yang menggambarkan pengendalian nafsu di 

dalam usaha pencapaian ma’rifat (bait 9.6; bait 10.2; bait 10.4; 

bait 11.1). 

a.3. perumpamaan yang menggambarkan orang yang telah berhasil 

mencapai tahapan ilmu ma’rifat (bait 10.1-3; bait 10. 5-6; bait 

11.2-3; bait 12.2-bait 13.5). 

a.4. perumpamaan yang menggambarkan betapa tingginya ilmu 

ma’rifat (bait 11.4-bait 12.1) 

b. jarwa/ pengertian dari perumpamaan yang menggambarkan orang 

yang telah berhasil mencapai tahapan ma’rifat beserta perintah untuk 

memperhatikan perumpamaan dan tanda-tandanya (bait 13.6-bait 14) 

(butir ajaran b). 

c. perumpamaan yang menggambarkan orang yang telah berhasil 

mencapai tahapan ilmu ma’rifat (Bait 15-bait 19.1) (termasuk butir 

ajaran a.3). 

d. perintah untuk memperhatikan perumpamaan-perumpamaan tersebut, 

beserta tanda-tandanya (bait 19.2-6) (butir ajaran b). 

(Bait 20- bait 21. 3 [hal. 70-71]). 

Jika belum paham benar akan ilmu agama, maka bertanyalah dan 

bergurulah pada orang yang mengerti tentang Al Qur’an (pokok ajaran G). 
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(Bait 21.4-bait 23 [hal. 71]). 

Cara untuk memantapkan hati (pokok ajaran H): 

a. bersungguh-sungguh di dalam berguru/ mempelajari tentang ma’rifat 

(bait 21.4-bait 22.2) (butir ajaran a) 

b. menyempurnakan ibadah (Bait 22. 3) (butir ajaran b). 

c. mempelajari ilmu agama hingga sempurna, agar dapat mencapai 

tujuan, tanpa terjebak oleh paham kesesatan yang lain (Bait 22. 4-bait 

23) (butir ajaran c).  

(Bait 24- bait 26 [hal. 71-72]). 

Ajaran ilmu tasawuf (pokok ajaran F): 

Tanda-tanda orang yang mencapai ma’rifat (butir ajaran c): 

c.1. tidak memperhatikan duniawi lagi (bait 24) 

c.2. memperoleh penglihatan yang sempurna (bait 25) 

c.3. memperoleh pengetahuan yang luas (Bait 26) 

(Bait 27- bait 29 [hal. 72]). 

Ajaran ilmu tauhid (pokok ajaran D): 

penjelasan mengenai perbedaan antara kedudukan dalang (Gusti) dan 

wayang (kawula) (butir ajaran c). 

(Bait 30 [hal. 72]). 

Unsur-unsur yang ada di dalam manusia (pokok ajaran E): 

ruh, akal dan nur (Bait 29. 1) (butir ajaran b). 

(Bait 31 [hal. 72-73]). 

Gambaran tingkatan ilmu dari orang awam (pokok ajaran I) 
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(Bait 33-bait 35.6[hal. 73]). 

Ajaran ilmu tasawuf (pokok ajaran F): 

a. perintah untuk memperhatikan perumpamaan-perumpamaan tersebut, 

beserta tanda-tandanya (bait 33-bait 34.2) (termasuk butir ajaran b). 

b. hendaklah berguru (secara khusus) di dalam mempelajari ilmu 

ma’rifat, agar tidak mengalami penyimpangan (bait 34.3-6) (butir 

ajaran d) 

(Bait 36 [hal. 73-74]). 

Perintah untuk menjauhi sifat tercela, serta akibat yang ditimbulkan bila 

memiliki sifat tersebut (pokok ajaran J). 

(bait 37-bait 46.2[hal. 74-75]). 

Ajaran ilmu tasawuf (pokok ajaran F): 

a. Beberapa cara untuk mencapai tahap ma'rifat (bait 37-38) (butir ajaran 

e), meliputi: 

e.1. mengadakan pengembaraan secara lahir (Bait 37. 1-3). 

e.2. mengadakan pengembaraan secara batin (Bait 37. 4- bait 38). 

b. Tanda-tanda orang yang mencapai ma’rifat (bait 39-bait 46.2) (butir 

ajaran c): 

a. Bersatu dengan Tuhannya (bait 39) (termasuk pada c.4) 

b. tidak memperhatikan duniawi lagi (bait 40) (termasuk pada c.1) 

c. terliputi oleh Dzat sejati (bait 41-bait 43) (butir ajaran c.5) 

d. bersatu dengan Tuhannya (bait 44-bait 46.2) (termasuk pada 

butir ajaran c.4) 
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(Bait 46.3-5 [hal. 76]). 

Ajaran ilmu tauhid (pokok ajaran D): 

jangan sampai keliru mengenai hakikat kedudukan antara dalang (Gusti) 

dan wayang (kawula) yang mutlak berbeda (bait 46.3-5) (butir ajaran a). 

(Bait 47.6-bait 48) [hal. 76]). 

Ajaran ilmu tasawuf (pokok ajaran F): 

Tanda-tanda orang yang mencapai ma’rifat (butir ajaran c): 

bersatu dengan Tuhannya (bait 47.6-bait 48) (termasuk pada butir ajaran 

c.4) 

(Bait 49 [hal. 76]). 

Ajaran ilmu tauhid (pokok ajaran D): 

Sifat-sifat dari Allah (butir ajaran e). 

19. Catatan lain 

Serat SB ini berada pada bundel Suluk Warni-Warni, yang isinya terdiri 

atas 18 buah suluk, yaitu: 

a. Serat Suluk Rasul (hal. 1-8), 

b. Suluk Sipat Kalihdasa (hal. 9-28), 

c. Suluk Wringin Sungsang (hal. 28-37), 

d. Suluk Nugraha (hal. 37-41), 

e. Suluk Martabat (hal. 41-46), 

f. Suluk Pana (hal. 47-52), 

g. Suluk Wadi (hal. 52-53), 

h. Suluk Puji (hal. 53-56), 
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i. Suluk Jebeng (hal. 56-67), 

j. Suluk Baka (hal. 67-76), 

k. Suluk Gontor (hal. 76-83), 

l. Suluk Bayan Manis (hal. 83-85), 

m. Suluk Joharmukin (hal. 85-90), 

n. Suluk Bayan Maot (hal. 90-100), 

o. Suluk Sirul Ngustat (hal. 101-110), 

p. Suluk Martabat Sanga (hal. 110-116), 

q. Suluk Sual Masalah (hal. 117-131), 

r. Suluk Nukat Gaib (hal. 131-144). 

Naskah ini telah ditransliterasi oleh Raden Tumenggung Widiyatmo Sonto 

Praworo. 

 

4.1.2 Perbandingan Naskah 

Setelah dilakukan deskripsi naskah untuk memberikan gambaran mengenai 

perbedaan dan persamaan secara fisik naskah yang diteliti, langkah selanjutnya 

adalah proses penentuan naskah dasar. Proses penentuan naskah dasar ini 

diawali dengan tahap perbandingan naskah. Perbandingan naskah ini mengacu 

pada perbandingan isi. Perbandingan isi menganggap bahwa naskah yang memiliki 

isi yang sama merupakan naskah yang seversi. Usaha ini dilakukan karena dalam 

penelitian ini ditemukan tiga naskah SB yang memiliki judul dan isi yang sama, 

namun berbeda dalam bentuk metrumnya. Naskah SB yang ditemukan di tempat 

penyimpanan naskah memiliki dua versi bentuk, yakni bentuk Dhandhanggula (SB 
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18D) dan Kinanthi (SB 48K dan SB 49K). Perbandingan isi ini diikuti dan ditunjang 

oleh perbandingan umur naskah; perbandingan metrum, jumlah pupuh dan jumlah 

bait tiap pupuh; perbandingan pasal-pasal ajaran dengan butir-butirnya meliputi 

perbandingan jumlah dan urutan dari tiap teksnya berdasarkan pokok ajaran; 

perbandingan isi cerita; perbandingan susunan kalimat atau gaya bahasa; 

perbandingan letak kesejajaran pokok ajaran tersebut; perbandingan kata per kata 

dan kelompok kata; perbandingan bacaan. 

Secara garis besar, perbandingan-perbandingan yang disebutkan di atas terdiri 

dari 2 (dua) kelompok, yakni (1) kelompok perbandingan untuk menentukan versi 

bentuk naskah terpilih dan (2) kelompok perbandingan untuk menentukan naskah 

yang menjadi dasar (naskah yang autoritatif). Sebagaimana yang telah diungkapkan 

di atas, bahwasanya naskah SB ini terdiri dari dua versi bentuk yakni bentuk 

Dhandhanggula dan bentuk Kinanthi. Oleh karena itu, untuk membandingkan dan 

menentukan kedua versi bentuk SB yang berbeda metrum yang memiliki 

keunggulan, perlu adanya usaha perbandingan-perbandingan. Usaha perbandingan 

yang di maksud adalah perbandingan pasal-pasal ajaran dengan butir-butirnya 

meliputi perbandingan jumlah dan urutan dari tiap teksnya berdasarkan pokok 

ajaran; perbandingan isi cerita; perbandingan susunan kalimat atau gaya bahasa; dan 

perbandingan letak kesejajaran pokok ajaran tersebut. Perbandingan tersebut 

bertujuan untuk mendapatkan versi bentuk naskah yang paling baik. 

Selanjutnya, setelah didapat versi bentuk yang pantas dijadikan versi bentuk 

naskah dasar, dilakukanlah perbandingan kata per kata dan kelompok kata; serta 
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perbandingan bacaan. Perbandingan ini bertujuan untuk mendapatkan naskah yang 

layak dijadikan dasar suntingan. 

 

4.1.2.1 Perbandingan Umur Naskah 

Perbandingan umur naskah dilakukan untuk melihat umur naskah yang lebih 

tua karena kecenderungannya naskah yang lebih tua biasanya lebih mendekati 

naskah aslinya. Namun demikian naskah yang lebih tua belum tentu menunjukkan 

naskah yang lebih dekat dengan aslinya dan mempunyai kualitas yang lebih baik 

daripada naskah yang lebih muda umurnya. Bisa jadi naskah yang lebih muda 

umurnya mempunyai kualitas yang lebih baik bahkan lebih dekat dengan naskah 

aslinya. 

Umur naskah SB 18D dapat dipastikan, karena di dalam naskah terdapat 

informasi keterangan mengenai angka tahun naskah tersebut ditulis. Berdasarkan 

manggala yang terdapat pada awal naskah, naskah A diperkirakan berumur 119 

tahun, yakni ditulis pada masa KGPAA Amangkunegara V tahun 1814 AJ (1884 

M). Keterangan mengenai umur naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut: 

Sêrat Suluk Luwang 
Kagungan Dalêm Sampeyan Dalêm Kanjêng Gusti Pangeran Adipati Anom 
Amangkunêgara ingkang kaping 5  
ing Nagari Surakarta Hadiningrat 
angkaning warsa : 1814 : 

terjemahan: 

‘Serat Suluk Luwang 
milik Sampeyan Dalem Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Anom 
Amangkunegara V  
di Surakarta Hadiningrat 
berangka tahun 1814’. 
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Naskah SB 48K diperkirakan berumur 107 tahun. Hal ini didasarkan pada 

angka tahun 1826 AJ (1896 M) yang terdapat pada pembukaan awal naskah 

(yakni sebelum masuk ke teks Serat Suluk Rasul). Berdasarkan hal ini, 

diperkirakan naskah ditulis pada tahun tersebut. Selain itu, pada bagian bawah 

lebarnya, terdapat cap-capan stempel “Mangkunegara VII”, yang diprediksi 

sebagai penguat keterangan mengenai penulisan naskah. Dari keterangan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa naskah SB 48K ditulis pada masa sebelum/ awal 

pemerintahan MN VII (yang diwisuda tanggal 27 Rabiulakhir tahun Je 1846 Jawa 

atau 3 Maret 1916). 

Umur naskah SB 49K, tidak bisa diperkirakan karena tidak terdapat satupun 

petunjuk yang merujuk kepada saat penulisan naskah dilakukan. Namun, dapat 

diperkirakan umur naskah C lebih muda dari umur naskah B, karena menilik dari 

kondisi naskah (baik bahan kertas yang digunakan maupun model penulisan), dan 

teks itu sendiri (yang isi maupun metrumnya sama dengan naskah B; hanya beda 

1 bait lebih banyak dari naskah B) mengindikasikan naskah C lebih muda dari 

naskah B atau bahkan malah menyalin dari naskah B. 

Perbandingan umur ketiga naskah SB secara jelas dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel I. Perbandingan umur ketiga naskah SB: 

Naskah A Naskah B Naskah C 

± 119 tahun ± 107 tahun 
± 100-an tahun (lebih 

muda dari umur naskah 
B) 
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4.1.2.2 Perbandingan Metrum, Jumlah Pupuh dan Jumlah Bait Tiap Pupuh 

SB memiliki dua metrum yang berbeda. Perbedaan metrum dapat dilihat pada 

naskah 62 Ha yang tersimpan di perpustakaan Sasana Pustaka Keraton Kasunanan 

Surakarta, yang bermetrum Dhandhanggula. Berbeda dengan naskah lainnya yakni 

naskah dengan nomor katalog A.64 dan A.63, yang tersimpan di perpustakaan 

Reksapustaka Mangkunegaran Surakarta, yang menggunakan metrum Kinanthi. 

Atau dengan istilah lain, naskah SB ini terdiri atas dua versi bentuk yakni SB yang 

bermetrum Dhandhanggula (disingkat dengan SB 18D) dan SB yang bermetrum 

Kinanthi (disingkat dengan SB 48K dan SB 49K).  

Sementara itu, perbedaan jumlah bait dapat dilihat pada SB 18D yang 

memiliki 18 bait, sedangkan SB 48K memiliki 48 bait dan SB 49K memiliki 49 bait. 

Dan untuk mempermudah mengetahui perbedaan tersebut, maka dibuatkan tabel 

perbandingan sementara mengenai perbedaan metrum, jumlah pupuh dan jumlah 

bait. Tabel perbedaan itu adalah sebagai berikut: 

Tabel II. Perbandingan metrum, jenis dan jumlah pupuh, serta jumlah bait. 

Deskripsi SB 18D (62 Ha) SB 48K (A.64) SB 49K (A.63) 

Metrum Dhandhanggula Kinanthi Kinanthi 

Jml.pupuh 1 pupuh 1 pupuh 1 pupuh 

Jml.bait 18 bait 48 bait  49 bait 

 
 
4.1.2.3 Perbandingan Isi Naskah  

Perbandingan isi naskah SB dianalisis berdasarkan pada: 

1. Perbandingan pasal-pasal ajaran dengan butir-butirnya meliputi perbandingan 

jumlah dan urutan dari tiap teksnya berdasarkan pokok ajaran. 
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2. Perbandingan isi cerita 

3. perbandingan susunan kalimat atau gaya bahasa. 

4. Perbandingan letak kesejajaran pokok ajaran tersebut. 

5. Perbandingan bait, kata per kata dan kelompok kata. 

6. Perbandingan bacaan 

Perbandingan isi naskah SB yang meliputi ketiga poin tersebut akan dibahas 

secara lengkap sebagai berikut: 

 

4.1.2.3.1. Perbandingan pasal-pasal ajaran dengan butir-butirnya meliputi 

perbandingan jumlah dan urutan dari tiap teksnya berdasarkan pokok ajaran 

Berdasarkan deskripsi ketiga naskah tersebut, didapat pokok ajaran ketiga 

naskah berdasarkan jumlah dan urutan dari tiap teksnya sebagai berikut: 

A. Adanya kesatuan mistik. 

B. Ki Dalang memiliki sifat kekal. 

C. Hakikat dalang dan wayang: 

a. dalang dan wayang diumpamakan sebagai penguasa (Allah) dan kawula 

(Muhammad) 

b. keduanya saling terkait 

D. Ajaran ilmu tauhid: 

a. jangan sampai keliru mengenai hakikat perbedaan kedudukan antara dalang 

(Gusti) dan wayang (kawula). 

b. perintah untuk menemukan/ menetapi inti syariat tersebut 

c. penjelasan mengenai perbedaan antara kedudukan Gusti dan kawula. 
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d. kawula berasal dari Tuhan dan hanya merupakan bayangan dari Tuhan saja. 

e. Sifat-sifat dari Allah. 

E. Unsur-unsur yang ada di dalam manusia: 

a. badan dan suksma. 

b. ruh, akal dan nur. 

F. Ajaran ilmu tasawuf: 

a. perumpamaan-perumpamaan yang menggambarkan ilmu tasawuf. 

Perumpamaan ini terbagi menjadi beberapa bagian yakni: 

a.1. perumpamaan mengenai pentingnya bekal yang harus disiapkan 

ketika akan mempelajari ilmu tasawuf. 

a.2. perumpamaan yang menggambarkan pengendalian nafsu di dalam 

usaha pencapaian ma’rifat. 

a.3. perumpamaan yang menggambarkan orang yang telah berhasil 

mencapai tahapan ilmu ma’rifat. 

a.4. perumpamaan yang menggambarkan betapa tingginya ilmu ma’rifat. 

b. jarwa/ pengertian dari perumpamaan yang menggambarkan orang yang 

telah berhasil mencapai tahapan ma’rifat beserta perintah untuk 

memperhatikan perumpamaan dan tanda-tandanya. 

c. Tanda-tanda orang yang mencapai ma’rifat: 

c.1. tidak memperhatikan duniawi lagi. (hatinya akan mengalami 

kehampaan dari nafsu dunia. 

c.2. memperoleh penglihatan yang sempurna (antara diri pribadinya 

dengan Tuhan bagaikan sepasang kekasih. 
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c.3. memperoleh pengetahuan yang luas (pasrah sepenuhnya terhadap 

hehendak Allah. 

c.4. Bersatu dengan Tuhannya. 

c.5. terliputi oleh Dzat sejati. 

d. hendaklah berguru (secara khusus) di dalam mempelajari ilmu ma’rifat, agar 

tidak mengalami penyimpangan. 

e. Beberapa cara untuk mencapai tahap ma'rifat, meliputi: 

e.1. mengadakan pengembaraan secara lahir (ma’rifat tidak bisa dibuat 

main-main). 

e.2. mengadakan pengembaraan secara batin (mengetahui tentang hakikat 

pertemuan Gusti dengan kawula) 

f. Bermacam-macam istilah/ bahasa di dalam menguraikan ajaran ma’rifat. 

G. Jika belum paham benar akan ilmu agama, maka bertanyalah dan bergurulah 

pada orang yang memiliki ilmu yang sempurna (mengerti tentang Al Qur’an). 

H. Cara untuk memantapkan hati: 

a. bersungguh-sungguh di dalam berguru/ mempelajari tentang ma’rifat 

(mengadakan laku di dalam mempelajari ilmu tasawuf). 

b. menyempurnakan ibadah. 

c. mempelajari ilmu agama hingga sempurna, agar dapat mencapai tujuan, 

tanpa terjebak oleh paham kesesatan yang lain. 

I. Gambaran tingkatan ilmu dari orang awam 

J. Perintah untuk menjauhi sifat tercela, serta akibat yang ditimbulkan bila 

memiliki sifat tersebut. 
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Perbandingan pasal ajaran ketiga naskah tersebut tergambar dalam tabel III 

berikut ini: 

Tabel III. Perbandingan pasal-pasal ajaran dengan butir-butirnya meliputi 

perbandingan jumlah dan urutan dari tiap teksnya berdasarkan pokok 

ajaran 

Pasal-pasal ajaran dan butir-butirnya dari ketiga naskah SB 

Naskah A Naskah B Naskah C 

A. A.  A.  
B. B.  B.  
C. C.  C.  

a. butir ajaran a. a. butir ajaran a. a. butir ajaran a. 
b. butir ajaran b. b. butir ajaran b. b. butir ajaran b. 

D. D.  D.  
a. butir ajaran a. a. butir ajaran a. a. butir ajaran a. 
b. butir ajaran b. b. butir ajaran b. b. butir ajaran b. 
c. butir ajaran c. c. butir ajaran c. c. butir ajaran c. 

     (Butir d tidak ada) d. butir ajaran d. d. butir ajaran d. 
E. (ajaran E tidak ada) E.  E.  

(butir  a tidak ada) a. butir ajaran a.  a. butir ajaran a.  
F.  F.  F.  

a. butir ajaran a. a. butir ajaran a. a. butir ajaran a. 
a.1. a.1. a.1. 
a.2. a.2. a.2. 
a.3. a.3.  a.3.  
(a.4. tidak ada) a.4. a.4. 
b. butir ajaran b. b. butir ajaran b. b. butir ajaran b. 
c. (butir ajaran a.3)  c. (butir ajaran a.3) c. (butir ajaran a.3) 

      d. (butir ajaran b) d. (butir ajaran b) 
G.  G. G. 
J. J. (pokok ajaran J di bawah 

sesuai urutan) 
J. (pokok ajaran J di bawah 

sesuai urutan) 
H. H. H. 

a. butir ajaran a. a. butir ajaran a. a. butir ajaran a. 
b. butir ajaran b. b. butir ajaran b. b. butir ajaran b. 
(butir  c tidak ada) c. butir ajaran c. c. butir ajaran c. 

(F)  (F) (F) 
a. butir ajaran e. (butir ajaran e ada di 

bawah) 
(butir ajaran e ada di 

bawah) 
e.1. (idem) (idem) 
e.2. (idem) (idem) 

     b. butir ajaran c. b. butir ajaran c. b. butir ajaran c. 
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     c.1. c.1. c.1. 
     c.2. c.2. c.2. 
     c.3. c.3. c.3. 

c. (butir ajaran a.2)   
d. butir ajaran d. (butir ajaran d ada di 

bawah) 
(butir ajaran d ada di 

bawah) 
     e. butir ajaran f. (butir ajaran f tidak ada) (butir ajaran f tidak 

ada) 
     f.  (butir ajaran a.3)   
 (D) (D) 

 a. (butir ajaran c) a. (butir ajaran c) 
(pokok ajaran E tidak ada) (E) (E) 

(butir b tidak ada) a. butir ajaran b. a. butir ajaran b. 
(pokok ajaran I tidak ada) I. I. 
 (F) (F) 

 a. (butir ajaran b) a. (butir ajaran b) 
 b. butir ajaran d. b. butir ajaran d. 

(pokok ajaran J di atas) J. J. 
 (F) (F) 

 a. butir ajaran e. a. butir ajaran e. 
 e.1. e.1. 
 e.2. e.2. 
 b. (butir ajaran c) b. (butir ajaran c) 
(butir ajaran c.4 tidak 
ada) 

c.4. c.4. 

 (c.1) (c.1) 
(butir ajaran c.5 tidak 
ada) 

c.5. c.5. 

 (c.4) (c.4) 
 (D) (D) 

 a. (butir ajaran a) a. (butir ajaran a) 
 (F) (F) 

 a. (butir ajaran c.4) a. (butir ajaran c.4) 
 (D) (D) 

(butir ajaran e dalam 
pokok ajaran D tidak 
ada) 

a. butir ajaran e. a. butir ajaran e. 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa SB 48K dan SB 49K yang memiliki jumlah 

bait 48 dan 49 dengan metrum Kinanthi, ternyata memiliki keunggulan bila 

dibandingkan dengan SB 18D yang memiliki jumlah bait 18, dalam hal jumlah 

pokok ajaran dan butirnya. SB 48K dan SB 49K memiliki 10 pokok ajaran dengan 

keseluruhan butir ajaran berjumlah 17 butir ajaran. Sedangkan pokok ajaran pada 
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SB 18D berjumlah 8 pokok ajaran dengan keseluruhan butir ajaran berjumlah 13 

butir ajaran. Perbedaan pokok ajaran tersebut terletak pada pokok ajaran yang ke-5 

(pokok ajaran E: unsur-unsur yang ada di dalam manusia) dan ke-9 (pokok ajaran I: 

gambaran tingkatan ilmu dari orang awam), yang di dalam SB 18D tidak 

dicantumkan. 

Hal ini mengindikasikan bahwa di dalam perbandingan pasal-pasal ajaran 

dengan butir-butirnya meliputi perbandingan jumlah dan urutan dari tiap teksnya 

berdasarkan pokok ajaran, versi bentuk Kinanthi memiliki keunggulan pokok ajaran 

dan butir pokok ajaran, bila dibandingkan dengan versi bentuk Dhandhanggula. 

 

4.1.2.3.2. Perbandingan isi cerita  

Berdasarkan deskripsi naskah di atas, dapat dilihat mengenai pokok ajaran 

dari ketiga naskah yang terdiri dari 10 hal/ topik. Berikut ini disampaikan ke-10 hal/ 

topik tersebut sebagai bahan perbandingan isi dalam bentuk tabel. 

Tabel IV. Perbandingan isi cerita 

Pokok-pokok 
ajaran 

SB 18D SB 48K SB 49K Keterangan 
Isi 

A. + + +  
B. + + +  
C. + + +  
     a. + + +  
     b. + + +  
D.  + + +  

a. + + +  
    b. + + + Perbedaan 1 

c. + + +  
d. - + + Perbedaan a 
e. - + + Perbedaan b 

E. - + + Perbedaan c 
a. - + + Perbedaan d 
b. - + + Perbedaan e 
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F. + + +  
a. + + +  

     a.1. + + +  
a.2. + + +  
a.3. + + +  

     a.4. - + + Perbedaan f 
     b. + + +  
     c. + + +  
     c.1. + + + Perbedaan 2 

c.2. + + + Perbedaan 3 
c.3. + + + Perbedaan 4 
c.4. - + + Perbedaan g 

     c.5. - + + Perbedaan h 
d. + + +  
e. + + +  

     e.1. + + + Perbedaan 5 
e.2. + + + Perbedaan 6 

     f. + - - Perbedaan i 
G. + + +  
H. + + +  
     a. + + + Perbedaan 7 
     b. + + +  
     c. - + + Perbedaan j 
I. - + + Perbedaan k 
J. + + + Perbedaan 8 

Keterangan: 
+ : ada 
- : tidak ada 
1-8 : perbedaan isi dari butir-butir dalam pasal ajaran terkait 
a-k : perbedaan yang disebabkan oleh tidak adanya suatu pokok ajaran atau 

butirnya di dalam versi bentuk SB yang lain 
 
Secara keseluruhan isi ketiga naskah ini adalah mengajarkan tentang ilmu 

agama khususnya ilmu tasawuf yang menekankan pada pencapaian tahap ma'rifat. 

Pencapaian ma'rifat ini dimulai dari penguatan pondasi awal, yakni ilmu tauhid 

hingga akhirnya menuju pada tahap demi tahap derajad ilmu tertinggi tersebut. Di 

samping itu, juga diselipkan ajaran-ajaran di dalam hidup seperti larangan memiliki 

sifat tercela. 
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Perbandingan isi cerita ini dapat menunjukkan adanya perbedaan yang 

dimiliki oleh kedua versi bentuk SB. Perbedaan yang di maksud adalah perbedaan 

yang tercantum di dalam tabel IV di atas, yang diberi kode angka (1-8) dan kode 

huruf (a-k). 

Berdasarkan tabel perbandingan isi cerita di atas dapat diketahui bahwa isi 

(pokok pasal ajaran) kedua versi bentuk secara keseluruhan hampir sama. 

Walaupun demikian, terdapat juga adanya perbedaan. Tabel di atas dapat 

menunjukkan bahwa perbedaan dari kedua versi berjumlah 8 buah. Perbedaan yang 

di maksud di sini adalah perbedaan yang disebabkan oleh berbedanya isi dari pokok 

ajaran atau butir-butir dalam pasal ajaran terkait kedua redaksi SB (ditunjukkan oleh 

kode angka 1-8). Sedangkan perbedaan yang menyangkut tidak adanya pokok 

ajaran atau butir ajaran di dalam redaksi SB yang lain, secara keseluruhan berjumlah 

11 buah (ditunjukkan oleh kode huruf a-k). Perbedaan-perbedaan tersebut 

selengkapnya akan diuraikan sebagai berikut: 

Perbedaan 1 

Perbedaan 1 ini terdapat pada pokok ajaran ke-4 (pokok ajaran D: ajaran ilmu 

tauhid), butir pokok ajaran yang ke-2 (butir ajaran b). SB 18D mengungkapkan 

bahwa setelah mengetahui hakikat kedudukan antara dalang (Gusti) dan wayang 

(kawula) yang mutlak berbeda, dilanjutkan dengan perintah untuk menetapi inti 

syariat tersebut. Pengungkapan ajaran tersebut dapat dilihat pada bait 4 baris 7-10 

pada SB 18D sebagai berikut: 

poma yya kêliru 
dhalang-dhalang wayang-wayang 
Gusti-Gusti kawula-kawula pasthi 
iku lah panggahana 
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terjemahan: 

‘Jangan sampai keliru. 
Dalang sebagai Dalang, wayang sebagai wayang. 
Gusti sebagai Gusti dan kawula tetap sebagai kawula. 
Hal itulah yang harus ditetapi dalam hati.’ 

Sedangkan pada versi Kinanthi, setelah diungkapkan mengenai hakikat 

kedudukan antara dalang (Gusti) dan wayang (kawula) yang mutlak berbeda, 

dilanjutkan dengan perintah untuk menemukan inti syariat tersebut. Hal ini dapat 

dilihat secara jelas pada teks SB 48K bait 5 baris 1-5 sebagai berikut: 

poma sira aja korup 
mring pamisahing kêkalih 
dhalang-dhalang wayang-wayang 
kawula-kawula pasthi 
gusti-gusti lah panggihna 

terjemahan: 

‘Kamu jangan menyembunyikan, 
terhadap perbedaan keduanya. 
Dalang sebagai dalang, wayang sebagai wayang, 
Kawula-kawula pasti. 
Gusti-gusti temukanlah.’ 

Berdasarkan pada penjabaran di atas, agaknya terdapat perbedaan pemikiran 

(walaupun sebenarnya tujuan yang di maksud sama) antara kedua penulis naskah 

SB di dalam usahanya memberikan pengertiannya mengenai dasar ilmu agama. Hal 

ini menyebabkan materi yang tercantum di dalam teks pun berbeda. Versi bentuk 

Dhandhanggula memiliki pengertian bahwa setelah mengetahui ajaran tauhid 

sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, dilanjutkan dengan upaya untuk 

menetapinya. Upaya ini dianggap penting demi memperlancar usaha manusia dalam 

meningkatkan ilmu hingga sampai pada derajad ma’rifat. Karena tanpa landasan 

ilmu tauhid yang ditetapinya secara kuat di dalam hati, niscaya manusia akan 
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mengalami penyimpangan di dalam mencapai tahapan ilmu yang lebih tinggi 

tersebut. 

Berbeda dengan yang diungkapkan oleh versi Dhandhanggula di atas. Versi 

bentuk Kinanthi, di dalam mengungkapkan maksudnya menggunakan istilah 

perintah untuk menemukan. Istilah ini cenderung lebih bersifat filosofis daripada 

istilah yang tercantum pada Dhandhanggula di atas. Makna yang terkandung di 

dalam istilah inipun cakupannya lebih luas bila dibandingkan dengan istilah yang 

terdapat dalam SB 18D. Istilah “panggihna” ‘temukanlah’ ini mengindikasikan 

adanya usaha aktif, baik keluar (yakni menemukan hakikat dari ilmu tauhid yang 

sebenarnya), maupun ke dalam (yaitu menetapi ajaran tersebut di dalam hati). 

Berdasarkan pada penjabaran di atas, yang unggul di dalam materi isi adalah 

SB 48K dan SB 49K. 

Perbedaan 2, 3, 4 

Perbedaan ini terdapat pada pokok ajaran ke-6 (pokok ajaran F: ajaran ilmu 

tasawuf), butir pokok ajaran yang ke-3 (butir ajaran c, khususnya c.1, c.2, c.3). 

Sengaja digabungkan antara ketiga perbedaan tersebut dalam satu bahasan, 

dikarenakan ketiga perbedaan tersebut terdapat pada butir ajaran dan pokok ajaran 

yang sama, yakni butir ajaran “tanda-tanda orang yang mencapai ma’rifat”, pada 

pokok ajaran “ajaran ilmu tasawuf”. 

SB 18D menjabarkan materi tanda-tanda orang yang mencapai ma’rifat 

tersebut dengan istilah sira manggih suwung ‘hatimu akan mengalami kehampaan; 

akaronsih pralambang pinacêng ati ‘antara diri pribadinya dengan Tuhan bagaikan 
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sepasang kekasih’; wekasan pan narima ‘pasrah sepenuhnya terhadap kehendak 

Allah’. Hal ini dapat dilihat pada bait 11 baris 6-10 berikut ini: 

yèn sira yun sampurna 
sira manggih suwung 
yèn ujare kang wus nyata 
akaronsih pralambang pinacèng ati 
wêkasan pan narima  

terjemahan: 

‘Jika kamu hendak mencapai kesempurnaan, 
kamu akan bertemu dengan kekosongan. 
Jika menggunakan istilah lain 
adalah bagaikan sepasang kekasih. 
Akhirnya senantiasa menerima takdir.’ 

Sedangkan SB 48K dan SB 49K menggunakan istilah “tidak memperhatikan 

duniawi lagi”; “memperoleh penglihatan yang sempurna”; dan “memperoleh 

pengetahuan yang luas”. Sebagaimana yang tercantum pada bait 24-bait 26 berikut 

ini: 

Bait 24: 
mêngkono pambêkanipun 
 yèn manusa kang wus ngarip 
 tan na etang kiri kanan 
 tan narèntèng tan naricik 
 datan ing wuri tan ngarsa 
 miwah ing ngandhap lan nginggil 

terjemahan: 

‘Demikian perasaannya, 
jika manusia disebut bijaksana itu. 
Dalam pandangannya, tidak mengindahkan lagi yang ada di kiri kanan. 
Tidak menyatukan dan tidak membagi. 
Tidak di belakang, tidak di depan. 
Tidak di bawah dan di atas.’ 

Bait 25: 
 adoh parêk ika iku 
 iki nora dene tangi 
 ingakên sadayanira 
 iku tingaling kang luwih 
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 kang satêngah agênturan 
 wênèh kapapaging margi 

terjemahan: 

‘Jauh dekat sana sini. 
 Ini tidak juga bangun. 
 Lihatlah semuanya. 
 Itu penglihatan yang sempurna. 
 Yang ketika keadaan menjadi kacau 

 ada yang dijadikan sebagai petunjuk jalan.’ 

Bait 26:  
wênèh ingkang kapidulu 
 sawênèh-wênèh ingkang ling 
 sawênèh ana kang kocap 
 sawênèh ana tutwuri 
 iku kabèh kawruhana 
 basa kapapag kapering 

terjemahan: 

 ‘Selain yang dilihat 
di antaranya, ada yang di dalam pikiran. 
Di antaranya ada yang terucap. 
Selainnya ada yang di belakang. 
Semua itu harus kamu ketahui, 
bahasa yang ditemui dibagi.’ 

Istilah “tidak memperhatikan duniawi lagi”, diambilkan dari kesimpulan pada 

bait 24 baris 3-6 yang menyatakan tan naetang kèri kanan ‘tidak memperhatikan 

kiri kanan’, tan narèntèng tan naricik ‘tidak menyatukan dan tidak membagi’, 

datan ing wuri tan ngarsa ‘tidak di belakang, tidak di depan’, miwah ing ngandhap 

lan nginggil ‘tidak di bawah dan di atas’. Istilah “memperoleh penglihatan yang 

sempurna”, merupakan kesimpulan dari bait 25 baris 4 iku tingaling kang luwih ‘itu 

penglihatan yang sempurna’. Sedangkan istilah “memperoleh pengetahuan yang 

luas”, merupakan kesimpulan dari bait 26 khususnya baris 5-6 iku kabèh 

kawruhana/ basa kapapag kapering ‘semua itu harus kamu ketahui/ bahasa yang 

ditemui dibagi’. 
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Berdasarkan penjabaran di atas, agaknya antara kedua versi bentuk SB 

memiliki bobot materi yang seimbang. Yang membedakannya hanyalah istilah 

bahasa yang digunakan. 

Perbedaan 5, 6 

Perbedaan ini terdapat pada pokok ajaran ke-6 (pokok ajaran F: ajaran ilmu 

tasawuf), butir pokok ajaran yang ke-5 (butir ajaran e, khususnya e.1, e.2). 

Sengaja digabungkan antara ketiga perbedaan tersebut dalam satu bahasan, 

dikarenakan ketiga perbedaan tersebut terdapat pada butir ajaran dan pokok ajaran 

yang sama, yakni butir ajaran “beberapa cara untuk mencapai tahap ma’rifat”, 

pada pokok ajaran “ajaran ilmu tasawuf”. 

SB 18D menjabarkan butir ajaran dari materi “beberapa cara untuk 

mencapai tahap ma’rifat” tersebut dengan istilah “mengetahui tentang hakikat 

pertemuan Gusti dan kawula”; “ma’rifat adalah ilmu yang tinggi, hingga di dalam 

mempelajarinya tidak bisa dibuat main-main”. Hal ini dapat dilihat pada bait 11 

baris 1-5 berikut ini: 

lawan sira kawruhana malih 
patêmune Gusti lan kawula 
Dhalang kêlawan ringgite 
ewuh ujar puniku 

nora kêna sinambi-sambi 

terjemahan: 

‘Dan perlu kamu ketahui kembali, 
bahwa pertemuan antara Gusti dan kawula. 
Dalang dengan wayangnya 
merupakan ajaran yang sangat tinggi. 
Tidak bisa dibuat main-main.’ 

Penjabaran materi “mengetahui tentang hakikat pertemuan Gusti dengan 

kawula” termaktub pada baris 1-3 teks yang telah diungkapkan di atas. Materi 
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“ma’rifat adalah ilmu yang tinggi, hingga di dalam mempelajarinya tidak bisa 

dibuat main-main” tercantum pada baris 4-5.  

Sedangkan SB 48K dan SB 49K mengungkapkan materi ini dengan istilah 

“mengadakan pengembaraan secara lahir” dan “mengadakan pengembaraan secara 

batin”. Hal ini dapat dilihat pada teks bait 36-bait 37 berikut ini: 

jêr kang satêngah wong iku 
jajah desa milangkori 
dèn bêbanjar mrana-mrana 
nora wêruh yèn tutwuri 
pan balolokên kêwala 
walang wrêksa kang lar wilis 

tan buh pinangeran iku 
kang konang gung angayêngi 
aja mangmang ing pangeran 
kang nyata asih ing dasih 
ing sarira dènpungsênga 
iku kang mangka gêgênti 

terjemahan: 

‘Sebenarnya, sebagian orang itu 
melakukan pengembaraan ke berbagai tempat 
dan menyebar ke mana-mana 
tidak tahu bahwa mengikuti dari belakang 
dan tidak dapat melihat (karena silau) semata 
adalah bagai belalang kayu yang bersayap hijau. 

Tiada mengerti bahwa yang dianggap Tuhan itu, 
Yang terkenal selalu mengelilingi. 
Jangan ragu-ragu kepada adanya Tuhan, 
yang nyata kasih-Nya kepada hamba-Nya. 
Di badan dicari di mana-mana. 
Itu sebagai pengganti’. 

Bait 36 baris 1-3 di atas adalah materi yang disimpulkan sebagai pengembaraan 

secara lahir. Sedangkan baris selanjutnya sampai selesai adalah penjabaran dari 

pengembaraan secara batin. 
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Berdasarkan perbandingan bobot materi kedua versi ini cenderung pada 

bentuk Kinanthi yang menjabarkan bahwa cara untuk mencapai tahap ma’rifat 

meliputi 2 hal yakni mengadakan pengembaraan secara lahir dan batin. Cakupan 

materi ini lebih luas bila dibandingkan dengan cakupan materi yang ada di dalam 

SB 18D yang hanya menyebutkan untuk mengetahui semata hakikat pertemuan 

Gusti dan kawula dan di dalam mempelajari ma’rifat tidak boleh main-main karena 

ma’rifat merupakan ilmu yang tinggi. Mengadakan pengembaraan secara lahir 

mengindikasikan bahwa pelaku, di dalam mencari ilmu ma’rifat berusaha dengan 

sungguh-sungguh tanpa pernah terbersit di dalam pikirannya hendak bermain-main 

dengan ilmu tingkat tinggi tersebut. Perilaku sungguh-sungguh di dalam Kinanthi 

ini juga sekaligus menggambarkan usaha luar dalam. “Luar” dalam pengertian 

mengadakan suatu pengembaraan nyata/ secara fisik (misal mencari/ menemui 

seorang guru ma’rifat di suatu tempat); “dalam” berarti keinginan kuat yang 

terpancang di dalam hatinya di dalam usahanya untuk mencari ilmu ma’rifat. Satu 

point dari versi Kinanthi ini saja agaknya sudah dapat mencakup 2 butir ajaran di 

dalam SB 18D. Penjabaran ini lebih dimantapkan lagi dengan adanya butir ajaran 

mengadakan pengembaraan secara batin. 

Berdasarkan pada penjabaran di atas, cenderung diunggulkan butir ajaran 

yang terdapat pada versi Kinanthi, dalam hal pengungkapan materi butir ajaran 

beberapa cara untuk mencapai tahap ma’rifat. 

Perbedaan 7 

Perbedaan 7 ini terdapat pada pokok ajaran ke-8 (pokok ajaran H: cara untuk 

memantapkan hati), butir pokok ajaran yang ke-1 (butir ajaran a). SB 18D 
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mengungkapkan bahwa cara untuk memantapkan hati dapat dilakukan dengan 2 

jalan yaitu mengadakan laku yakni dengan cara bertanya/ mempelajari ilmu tasawuf 

hingga sempurna; dan menyempurnakan ibadah. Pengungkapan ajaran tersebut 

dapat dilihat pada bait 10 SB 18D sebagai berikut: 

poma sira lamun atêtèki 
takokêna Gusti lan kawula 
kawula Gusti ta mangke 
panunggale ro iku 
lan lorone tunggal dèn yêkti 
punika kawruhana 
kasidaning kawruh 
lawan sampurnaning tunggal 
iya iku yogya pagurona kaki 
sampurnaning panêmbah 

terjemahan: 

‘Jika kamu hendak mengadakan laku, 
bertanyalah juga tentang Gusti dan kawula; 
Kawula gusti itu nanti. 
Bersatunya keduanya itu, 
merupakan hakikat dari kemanunggalan itu. 
Hendaklah kamu ketahui hal itu. 
Bersihnya pengetahuan 
dengan kesempurnaan tunggal. 
adalah hal yang baik untuk kamu pelajari. 
Itulah kesempurnaan di dalam beribadah.’ 

Perintah untuk mengadakan laku tercantum pada baris 1-8, sedangkan 

perintah untuk menyempurnakan ibadah tercantum pada baris 9-10. Perintah yang 

pertama itulah yang membedakannya dengan versi Kinanthi. 

Kinanthi (pada butir ajaran a) menyebutkan bahwa cara untuk memantapkan 

hati adalah dengan jalan bersungguh-sungguh di dalam berguru/ mempelajari 

tentang ma’rifat. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam teks bait 21 baris 4 

sampai bait 22 baris 2 di bawah ini: 

Bait 21: 
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… 
poma gurokna sayêkti 
tunggaling gusti kawula 
lan roro-roroning tunggil 

Bait 22: 
tunggil tunggale sawujud 

 wujuding kawula Gusti 
… 

terjemahan: 

‘… 
Dengan berpedoman pada kebenaran, 
yakni tunggalnya Gusti kawula 
dan kedua-duanya tunggal. 

Satu tunggalnya satu wujud. 
Wujudnya kawula Gusti, 
…’ 

Agaknya pada point ajaran ini, SB 18D yang memiliki keunggulan lebih. 

Dengan menggunakan istilah laku, materi Kinanthi sudah dapat tercakup. Bahkan 

laku secara istilah lebih bisa dimengerti dan memiliki cakupan yang luas, tidak 

hanya sekedar “bersungguh-sungguh saja”. Oleh karena itu pada butir ajaran ini, 

versi Dhandhanggula memiliki keunggulan. 

Perbedaan 8 

Perbedaan 8 ini terdapat pada pokok ajaran ke-10 (pokok ajaran J: perintah 

untuk menjauhi sifat tercela, serta akibat yang ditimbulkan bila memiliki sifat 

tersebut). SB 18D mengemukakan macam-macam sifat tercela, sebagai berikut: sifat 

adigang, adigung, adiguna, enggan menuruti nasihat (bait 9. 6-7), jangan main-main 

di dalam mempelajari ilmu (bait 11. 5) dan jangan sekali-kali melewatkan sebuah 

pelajaran (bait 14. 4). Sedangkan Kinanthi menyebutkan tentang larangan 

menyembunyikan kebenaran (bait 5. 1), merasa segan melaksanakan suatu nasihat 

(bait 20. 5-6), larangan untuk bersikap ragu-ragu dalam melaksanakan kebenaran 
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(B= bait 35. 1/ C= bait 36. 1), iri dengki (B= bait 35. 2/ C= bait 36. 2), dan suka 

memaksakan kehendak (B= bait 35. 3/ C= bait 36. 3). Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel perbandingan: 

Naskah A  

Bait 9. 6-7 
aja gung adiguna 
ewuh ujar iku 

Bait 11. 1-5 

lawan sira kawruhana malih 
patêmune gusti lan kawula 
dhalang kêlawan ringgite 
ewuh ujar puniku 
nora kêna sinambi-sambi 

Bait 14. 1-4 
patêmune kawula lan gusti 
miwah ringgit kêlawan dhalang 
iku kawruhana mangke 
poma yya sira tungkul 

Naskah B dan C 

Bait 5. 1-2 
poma sira aja korup 
mring pamisahing kêkalih 

Bait 20. 5-6 
aja wêdi dening guna 
jêr pakewuh ujar iki 

(B= bait 35. 1/ C= bait 36. 1) 
aja sira mangu-mangu 

(B= bait 35. 2/ C= bait 36. 2) 
idêpmu aja sak sêrik 

(B= bait 35. 3-4/ C= bait 36. 3-4) 
aja mêksih amêmitra 
lan aja sarupa mêksih 
 
 

Kedua versi tersebut agaknya di dalam menjelaskan tentang larangan 

memelihara sifat tercela, memiliki kekhasan masing-masing. Sulit ditentukan materi 

mana yang sebenarnya berasal dari naskah autoritatif.  

Perbedaan a 

Perbedaan a ini terdapat pada pokok ajaran ke-4 (pokok ajaran D: ajaran ilmu 

tauhid), butir ajaran ke-4 (butir ajaran d: kawula berasal dari Tuhan dan hanya 

merupakan bayangan dari Tuhan saja). Kinanthi mencantumkan butir ajaran 

tersebut di dalam pokok ajaran ilmu tauhid. Butir ajaran ini cukup penting perannya 

di dalam menjabarkan ajaran ilmu tauhid, setelah ada garis batas bahwa Gusti itu 

kedudukannya tetap sebagai Gusti, dan kawula itu kedudukannya tetap sebagai 
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kawula. Butir ajaran ini tercantum pada bait 7 baris 4 sampai bait 8 versi Kinanthi 

sebagai berikut: 

Bait 7: 
… 
lawan kawruhana malih 
pasthi sakèhing kawula 
minallahi mangallahi 

Bait 8: 
lan malihe lillulahu 
têgêse kawula iki 
anane saking pangeran 
sarta pangeranirèki 
lan kawula iku iya 
wêwayanganing Hyang Widdhi 

terjemahan: 

‘… 
Juga ketahuilah lagi, 
pasti bahwa semua manusia itu, 
berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. 

Dan berubahnya manusia itu juga kehendak-Nya. 
Arti dari kawula ini adalah 
berasal dari Pangeran 
yang juga merupakan Pangeran kamu ini. 
Dan kawula itu juga, 
adalah gambaran dari Hyang Widdhi.’ 

SB 18D agaknya merasa sudah cukup dengan penjabaran ajaran ilmu tauhid 

itu ke dalam 3 butirnya, sehingga butir yang keempat ini tidak dicantumkan. Hal ini 

menyebabkan kemantapan materi reaksi ini masih kalah bila dibandingkan dengan 

versi Kinanthi. 

Perbedaan b 

Perbedaan b ini terdapat pada pokok ajaran ke-4 (pokok ajaran D: ajaran ilmu 

tauhid), butir ajaran ke-5 (butir ajaran e: sifat-sifat dari Allah). Kinanthi 

mencantumkan butir ajaran tersebut di dalam pokok ajaran ilmu tauhid. Butir ajaran 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

99 

ini cukup penting artinya di dalam menjabarkan ajaran ilmu tauhid. Butir ajaran ini 

tercantum pada bait 48 versi Kinanthi sebagai berikut: 

yèn langgênge tan sakuthu 
tur wimbuh purba sirèki 
Mahasuci ananira 
tanpa lawan timbangnèki 
jumênêng lan dhèwèkira 
wus nora samar sayêkti 

terjemahan: 

Jika kekalnya tidak sekutu,  
juga bertambah kuasa kamu ini. 
Mahasuci adanya, 
tanpa lawan pertimbangan macam-macam. 
Berdiri sendiri, 
tanpa ada kekhawatiran lagi. 

Keberadaan butir ajaran ini semakin menguatkan kesan mengenai materi 

tauhid yang bersama-sama dipadukan dengan ilmu tasawuf. Sehingga dapat 

dikatakan Suluk Baka ini menganut faham wihdatul asy syuhud.  

Perbedaan c, d, e 

Perbedaan ini terdapat pada pokok ajaran ke-5 (pokok ajaran E: unsur-unsur 

yang ada di dalam manusia), serta butir pokok ajaran yang ke-1 dan 2. (butir ajaran 

a dan b). Sengaja ketiga perbedaan tersebut digabungkan dalam satu bahasan, 

dikarenakan ketiga perbedaan tersebut terdapat pada pokok ajaran yang sama, yakni 

pokok ajaran “unsur-unsur yang ada di dalam manusia ”. Unsur-unsur yang ada di 

dalam manusia, meliputi 2 hal: (1) badan dan sukma, (2) ruh, akal dan nur. Pasal 

ajaran dan butir ajarannya ini hanya dimiliki oleh Kinanthi saja. Sedangkan di 

dalam SB 18D materi ini tidak dicantumkan. 

Namun, sebenarnya pokok ajaran ini, bila tidak diungkapkan secara nyata, 

tidak akan berdampak apa-apa dalam pengertian tidak akan menghalangi proses 
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pengajaran seluruh materi ini kepada orang lain. Sebagaimana yang telah 

dibuktikan di dalam SB 18D, yang menyebutkan tentang ajaran tauhid (bait 4. 7-

10). Di dalam ajaran tauhid, ada suatu pembatas yang jelas antara Gusti dengan 

kawula. Bila dijelaskan tentang Gusti, maka orang harus memiliki persepsi yang 

sama dulu mengenai pengertian Gusti ini. Begitu pula dengan kawula. Siapa dan 

bagaimana kawula itu, siapa yang pantas disebut kawula tersebut dan lain 

sebagainya. Namun demikian, penjabaran tentang adanya unsur-unsur manusia itu, 

dapat membantu memperjelas persepsi mengenai siapa sebenarnya yang di maksud 

kawula itu. Kinanthi menjelaskan secara nyata bahwa gambaran kawula itu adalah 

sesuatu yang memiliki badan, suksma, ruh, akal dan nur. Gambaran ini tercantum 

pada bait 9 baris 1-2 dan bait 29 baris 1 sebagai berikut: 

Bait 9 baris 1-2: 

wayangan lawan suksmèku 

Iku panggihêna nuli 

terjemahan: 

‘Badan dengan suksma itu. 
Hal itu temukanlah nanti.’ 

Bait 29 baris 1: 

roh ngakal kalawan ênur 

terjemahan: 

‘roh, akal, dan cahaya.’ 

Perbedaan f. 

Perbedaan f ini terdapat pada pokok ajaran ke-5 (pokok ajaran F: ajaran ilmu 

tasawuf), butir ajaran ke-1 (butir ajaran a: perumpamaan-perumpamaan yang 
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menggambarkan ilmu tasawuf), khususnya butir ajaran a.4: perumpamaan yang 

menggambarkan betapa tingginya ilmu ma’rifat. Sebagaimana yang tercantum 

dalam teks SB 48K dan SB 49K bait 11 baris 4 sampai bait 12 baris 1 sebagai 

berikut: 

Bait 11.4-bait 12.1: 

… 
lumpuh angidêri bumi 
cebol anggayuh ngakasa 
kang wuta atuduh margi 

bisu amungkasi padu 
… 

terjemahan: 

‘… 
Lumpuh mengelilingi bumi. 
Cebol meraih angkasa. 
Orang buta sebagai petunjuk jalan. 

Orang bisu mengakhiri perdebatan. 
…’ 

Materi ini di dalam SB 18D tidak dicantumkan. Padahal, penjabaran tersebut 

melengkapi deskripsi mengenai butir ajaran ilmu tasawuf. Penjabaran ini penting 

artinya sebagai pijakan awal di dalam mengenal karakteristik ilmu ma’rifat yang 

sangat rumit. 

Perbedaan g, h 

Perbedaan ini terdapat pada pokok ajaran ke-6 (pokok ajaran F: ajaran ilmu 

tasawuf), butir pokok ajaran yang ke-3 (butir ajaran c: tanda-tanda orang yang 

mencapai ma’rifat), khususnya c.4 (bersatu dengan Tuhannya), dan c.5 (terliputi 

oleh Dzat Sejati). Sengaja kedua perbedaan tersebut digabungkan dalam satu 

bahasan, dikarenakan kedua perbedaan tersebut terdapat pada pokok ajaran yang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

102 

sama, yakni pokok ajaran “ajaran ilmu tasawuf ”. Ajaran ini di dalam SB 18D  tidak 

dicantumkan. Butir ajaran tersebut tercantum pada bait 38; bait 43-bait 45.2; bait 

45.6-bait 47 (butir ajaran c.4) dan bait 40-bait 42 (butir ajaran c.5). 

Sebenarnya materi yang terdapat dalam butir ajaran ini cukup penting artinya, 

dikarenakan sebagai bahan informasi bagi orang yang sedang menempuh jalan 

menuju ma’rifat. Butir ajaran ini semakin memberikan gambaran kepada orang 

yang menempuh jalan menuju ma’rifat untuk semakin mengetahui tanda-tanda 

orang yang mencapai ma’rifat itu sebenarnya. 

Perbedaan i 

Perbedaan i ini terdapat pada pokok ajaran ke-5 (pokok ajaran F: ajaran ilmu 

tasawuf), butir ajaran ke-6 (butir ajaran : bermacam-macam istilah/ bahasa di dalam 

menguraikan ajaran ma’rifat). Sebagaimana yang tercantum dalam bait 15 sampai 

bait 16. Butir ajaran ini hanya terdapat pada SB 18D. Kedua bait ini menjelaskan 

bahwa ilmu ma’rifat itu, cara penjabarannya tidak hanya menggunakan satu bahasa 

saja. 

Sebenarnya ajaran ini cukup berperan untuk semakin memberikan gambaran 

mengenai ilmu ma’rifat. Berdasarkan hal tersebut, keberadaan butir ajaran ini 

memberikan nilai tambah bagi SB 18D. 

Perbedaan j 

Perbedaan j ini terdapat pada pokok ajaran ke-8 (pokok ajaran H: cara untuk 

memantapkan hati), butir ajaran ke-3 (butir ajaran c: mempelajari ilmu agama 

hingga sempurna, agar dapat mencapai tujuan, tanpa terjebak oleh paham kesesatan 
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yang lain). Butir ajaran ini hanya terdapat pada Kinanthi. Sebagaimana yang 

tercantum pada bait 22 baris 4 sampai bait 23 berikut ini: 

Bait 22: 

… 
poma dènatèki-tèki 
dèn rampung paningalira 
aywa katungkul sirèki 

Bait 23: 
dening wujud tunggal iku 
mukhayat wujudirèki 
apan iku wêwujudan 
tan ana towangirèki 
saprênah prayoganira 
tan ketang gon ala bêcik 

terjemahan: 

‘… 
jika kamu rajin melaksanakan perintah, 
hingga selesai penglihatanmu. 
Janganlah kamu terjebak, 

 oleh wujud tunggal itu. 
 Wujudmu ini hanya ada jika kamu hidup. 
 Sebab itu hanya wujud saja,  
 tidak ada sela kamu ini. 
 Sebaiknya kamu menuju satu arah saja. 

Tidak memperhatikan tempat buruk dan baik.’ 

Perbedaan k 

Perbedaan ini tercantum pada pokok ajaran ke-9 (pokok ajaran I: gambaran 

tingkatan ilmu dari orang awam). Ajaran ini secara jelas tersurat pada versi bentuk 

Kinanthi. Teks versi ini menyebutkan secara tersurat bahwa orang awam itu 

menganggap bahwa pengetahuan itu hanya sampai pada syariat saja, sebagaimana 

yang tercantum pada bait 30 (SB 48K)/ bait 31 (SB 49K). 

dening kang cupêt ing kawruh 
iku dènarani ringgit 
wujud kak ingaran dhalang 
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kawruh wong kang durung ngarip 
pasthining iku nanging ta 
wontên undhakipun malih 

terjemahan: 

oleh orang yang memiliki sedikit ilmu, 
disebut wayang 
Maka wujud “Ada yang benar”  yang disebut dalang itulah 
pendapat orang yang belum arif. 
Memang itu benar, akan tetapi 
masih ada yang lebih tinggi lagi. 

Dari hal di atas, agaknya teks ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara jelas mengenai ilmu orang awam, sebagaimana yang tertulis dalam teksnya. 

Demikian perbandingan isi dari kedua versi bentuk SB. Selanjutnya dibahas 

mengenai perbandingan susunan kalimat atau gaya bahasa kedua versi bentuk SB 

tersebut. Perbandingan ini tetap berpedoman pada deskripsi yang telah dijabarkan di 

atas. 

 

4.1.2.3.3. Perbandingan Susunan Kalimat atau Gaya Bahasa  

Tabel V. Perbandingan Susunan Kalimat atau Gaya Bahasa 

Pokok-pokok 
ajaran 

SB 18D SB 48K SB 49K Keterangan 
Isi 

A. = = = Persamaan I 
B. = = = Persamaan II 
C. = = = Persamaan III 
     a.    + + +  
     b. + + +  
D.  + + +  

a. + + +  
     b. + + +  

c. + + +  
d. - + +  
e. - + +  

E. - + +  
a. - + +  
b. - + +  
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F. + + +  
a. + + +  

     a.1. + + +  
a.2. + + +  
a.3. + + +  

     a.4. - + +  
     b. + + +  
     c. + + +  
     c.1. + + +  

c.2. + + +  
c.3. + + +  
c.4. - + +  

     c.5. - + +  
d. + + +  
e. + + +  

     e.1. + + +  
e.2. + + +  

     f. + - -  
G. = = = Persamaan IV 
H. + + +  
     a. + + +  
     b. + + +  
     c. - + +  
I. - + +  
J. + + +  

Keterangan: 
+ : ada 
- : tidak ada 
= : ketiga naskah sama isi, namun berbeda gaya bahasa 
I-IV : persamaan dari ketiga naskah SB yang spesifikasinya menyangkut susunan 

kalimat atau gaya bahasa 

Perbandingan ini tetap mengacu pada pasal ajaran dari deskripsi naskah di 

depan yang secara spesifik membahas mengenai persamaan pasal ajaran dan 

butirnya dari kedua versi bentuk SB. Persamaan yang di maksud di sini adalah 

ketiga naskah sama-sama mencantumkan pasal ajarannya tersebut, namun dalam 

penjabarannya menggunakan gaya bahasanya masing-masing. Persamaan ini secara 

spesifik bertujuan untuk membahas susunan kalimat atau gaya bahasa dari kedua 

versi bentuk SB. Dengan selesainya pembahasan mengenai perbandingan susunan 
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kalimat atau gaya bahasa, diketahui versi bentuk yang memiliki keunggulan dalam 

segi gaya bahasa. Berikut diuraikan secara lengkap mengenai persamaan isi cerita 

kedua versi untuk kemudian diadakan perbandingan antara keduanya untuk 

mengetahui versi bentuk SB yang memiliki keunggulan dalam hal gaya bahasa. 

Persamaan yang pertama ini tercantum pada pokok ajaran ke-1 (pokok ajaran 

A: adanya kesatuan mistik, diibaratkan oleh wayang yang asalnya dari yang abadi). 

Kedua versi mengungkapkannya dengan materi isi yang sama. Perbedaannya hanya 

terletak pada pemilihan kata dan susunannya. Hal ini wajar, karena kedua versi 

bentuk tersebut memiliki metrum yang berbeda. Berikut dicantumkan teks kedua 

versi bentuk SB untuk lebih memperjelas gaya bahasa masing-masing redaksi. 

SB 18D (bait 1-bait 2.1-9): 

Bait 1: 

wontên baka tembunge lir ‘Dalam Suluk Baka seumpama ucapan 
gêndhis   manis 

lir wayang rêke angundang seperti wayang yang diibaratkan  
 dhalang  menghadirkan dalang 
miwah saparipolahe dengan segala tingkah lakunya 
dhalang lan wayang iku dalang dan wayang itu 
sangking ringgit polahirèki dari wayang tingkah laku kamu ini 
pan pangucaping dhalang segala ucapan dalang 
sangking wayangipun dari wayangnya 
tindak tanduke ki dhalang tingkah laku dari ki dalang 
sangking ringgit apan dari wayang dan  
 kahananing ringgit  keadaan wayang 
marga sangking ing baka hal itu adalah (ketetapan) dari Yang Abadi 
 

Bait 2.1-9: 

wontên baka kang linuwih malih ‘Ada Baka yang memiliki arti yang lebih 
mendalam lagi. 

lir dhalang rêke angundang  Seperti Dalang yang menghadirkan 
 wayang wayang, 

miwah saparipolahe dengan segala tingkah lakunya. 
polahe wayang iku Tingkah laku dari wayang itu, 
sangking dhalang polahirèki berasal dari kehendak Dalangnya. 
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sapangucaping wayang Segala ucapan wayang, 
sangking dhalangipun berasal dari Dalang; 
miwah saparipolahnya bersamaan dengan kehendaknya Dalang. 
ing tanduke wayang sangking  Semua kehendak wayang adalah dari 
 dhalangnèki Dalangnya.’ 

SB 48K dan SB 49K bait 1-bait 2.2: 

Bait 1: 
Kinanthi ingkang winuwus ‘diceritakan dalam tembang Kinanthi 
wonten Baka luwih adi dikemas dalam Suluk Baka yang begitu 

indah 
lir wali angundang dhalang seperti wali mengundang dalang 
saparipolah ing ringgit segala tingkah laku dalam wayang 
sayekti saking dhêdhalang nyata berasal dari dalang 
lan sapangucaping ringgit dan segala ucapannya wayang 

Bait 2: 
saking dhêdhalang puniku dari dalangnya itu 
solah pangucapireki tingkah laku dan ucapan kamu itu 
… 

Berdasarkan kedua teks tersebut dapat dilihat bahwa gaya bahasa dari kedua 

versi bentuk SB memiliki kesamaan. Beberapa contoh yang menggambarkan 

kesamaan gaya bahasa tersebut adalah pengungkapan materi bahwa segala tingkah 

laku dari wayang adalah kehendak dalangnya. SB 18D mengungkapkannya dengan 

kalimat …polahe wayang iku/ sangking dhalang polahirèki/…, sedangkan SB 48K 

dan SB 49K mengungkapkannya dengan bahasa  …saparipolah ing ringgit/ sayêkti 

saking dhêdhalang/…  

Contoh yang lainnya adalah pengungkapan isi materi segala ucapan wayang 

adalah dari dalang. SB 18D mengungkapkannya dengan menggunakan gaya bahasa 

…sapangucaping wayang/ sangking Dhalangipun/… Sedangkan Kinanthi 

menjabarkannya dengan kalimat …lan sapangucaping ringgit/ saking dhêdhalang 

puniku/… 
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SB 18D mengungkapkan pasal ajaran ini dengan memanfaatkan 2 bait 

kurang 1 baris dari tembang Dhandhanggula. Sedangkan SB 48K dan SB 49K 

menggunakan 1 bait lebih 2 baris (mengambil 2 baris dari bait yang selanjutnya) 

dari tembang Kinanthi. Berdasarkan pemanfaatan bait dan baris di dalam 

pengungkapan materi ini, diketahui bahwa SB 18D menggunakan lebih banyak 

bait dan baris bila dibandingkan dengan versi Kinanthi. Namun, pemanfaatan bait 

dan baris yang lebih sedikit oleh Kinanthi untuk menjabarkan materi pokok ajaran 

pertama ini, justru mengindikasikan keunggulannya bila dibandingkan dengan SB 

18D. 

Persamaan kedua ini mengacu pada pasal ajaran poin B yakni Ki Dalang 

memiliki sifat Kekal. Pasal ajaran ini, di dalam SB 18D termaktub di dalam bait 2 

baris 10 sebagai berikut: pan Dhalang wujud Baka ‘dan Dalang memiliki wujud 

yang Kekal.’ 

Sedangkan pada SB 48K dan SB 49K, pasal ajaran ini berada pada teks bait 

2 baris 3. Teks ini mengungkapkan pasal ajaran poin B ini seperti berikut: Ki 

Dhalang pan wujud Baka ‘dan ki dalang memiliki sifat kekal’. 

Teks kedua versi bentuk SB itu agaknya mengalami semacam transposisi 

yakni pertukaran letak suku kata atau kelompok kata atau kalimat. SB 18D 

mengungkapkan isi materi dengan susunan pan Dhalang wujud Baka. Sedangkan 

SB 48K dan SB 49K mengungkapkannya dengan susunan Ki Dhalang pan wujud 

Baka. Pan pada SB 18D diletakkan di depan, sedangkan pada SB 48K dan SB 49K 

diletakkan setelah kata Dhalang. 
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Persamaan yang ketiga ini mengacu pada pokok ajaran poin C yakni hakikat 

dalang dan wayang. Pokok ajaran ini di dalam versi Kinanthi termaktub di dalam 

bait 2. 4-bait 4. Sedangkan di dalam SB 18D dijabarkan di dalam bait 3- bait 4.6. 

Selengkapnya dapat dilihat pada teks di bawah ini: 

SB 48K dan SB 49K: 

Bait 2.4-bait 4:  

Bait 2: 
… 
upama dhalang lan ringgit Perumpamaan dalang dengan wayang, 
lir kawula lan Kang Murba adalah seperti kawula dengan Yang 

Kuasa, 
sayêkti silih-sinilih yang nyata saling terkait keduanya. 

Bait 3: 
tan ana kêkalihipun tidak ada keduanya, 
lamun tan silih-sinilih jika tidak saling terkait, 
wayange lawan Kang Murba yakni antara yang dikuasai dengan Yang 

Kuasa. 
mangkana kawula Gusti Begitu juga dengan kawula dan Gusti. 
tan nyata ing kalihira Tidak nyata antara keduanya, 
lamun tan silih-sinilih jika tidak saling terkait. 

Bait 4: 
Ya Allah kalawan rasul Ya Allah dan rasul, 
kadi dhalang lawan ringgit bagai dalang dengan wayang. 
Allah kang mangka dhêdhalang Allah sebagai dalang. 
rasul kang upama ringgit Rasul sebagai wayang. 
ringgit kalawan ki dhalang Wayang dengan ki dalang, 
tansah asilih-sinilih selalu saling terkait. 

SB 18D: 

Bait 3-bait 4.6: 

upamane Ki Dhalang lan ringgit Bila diibaratkan; Ki Dalang dan wayang, 
lir miyaga lawan Ingkang Murba seumpama utusan dengan Yang Mengutus. 

anilih sinilih mangke Saling terkait, 
nyata kalihipun tidak nyata keadaannya. 

lamun nora silih sinilih jika tidak saling terkait 
kêlawan kang amurba antara Sang Penguasa 
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wayangan puniku dengan wayang tersebut. 
mangkana Gusti kawula Sebagaimana antara Gusti kawula. 
nora nyata yèn nora silih sinilih Tidak nyata jika tidak saling 

terkait. 
Allah lawan Muhkamat bagai Allah dengan Muhammad 
 

pan mangkana Ki Dhalang lan  Begitu juga antara Ki Dalang dengan 
 ringgit   wayang. 

yêkti anilih sinilih ika  nyata saling terkait keduanya. 
Dhalang kêlawan wayange dalang dengan wayangnya, 
tatanya kalihipun  adalah peraturan keduanya. 
lamun nora silih sinilih Jika tidak saling terkait 
ringgit kêlawan Dhalang antara wayang dengan dalangnya. 

Teks di atas menunjukkan adanya persamaan di dalam materi isi. Pokok 

ajaran kedua versi bentuk SB sama-sama memiliki dua butir ajaran yang sama 

isinya. Kedua butir ajaran yang di maksud adalah “dalang dan wayang 

diumpamakan sebagai penguasa (Allah) dan kawula (Muhammad)” ; “keduanya 

saling terkait.” 

Butir ajaran pertama di dalam versi Kinanthi ditunjukkan oleh teks bait 2.4-5, 

sedangkan di dalam SB 18D ditunjukkan oleh teks bait 3.1-2. Kesamaan susunan 

kalimat atau gaya bahasa ini dapat dengan jelas dilihat pada perbandingan berikut 

ini: 

Versi Kinanthi bait 2.4-5: 

… 
upama dhalang lan ringgit Perumpamaan dalang dengan wayang, 
lir kawula lan Kang Murba adalah seperti kawula dengan Yang 

Kuasa 

SB 18D bait 3.1-2: 

upamane Ki Dhalang lan ringgit Bila diibaratkan; Ki Dalang dan wayang, 
lir miyaga lawan Ingkang Murba seumpama utusan dengan Yang 

Mengutus 

Butir ajaran kedua di dalam versi Kinanthi ditunjukkan oleh bait 2.6-bait 3, 

sedangkan di dalam SB 18D ditunjukkan oleh bait 3.3-bait 4.6. Kesamaan susunan 
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kalimat atau gaya bahasa ini dapat dengan jelas dilihat pada perbandingan berikut 

ini: 

Versi Kinanthi bait 2.6-bait 3: 

Bait 2.6: 
… 
sayêkti silih-sinilih ‘yang nyata saling terkait keduanya’. 

Bait 3: 
tan ana kêkalihipun ‘tidak ada keduanya, 
lamun tan silih-sinilih jika tidak saling terkait, 
wayange lawan Kang Murba yakni antara yang dikuasai dengan Yang 

Kuasa. 
mangkana kawula Gusti Begitu juga dengan kawula dan Gusti. 
tan nyata ing kalihira Tidak nyata antara keduanya, 
lamun tan silih-sinilih jika tidak saling terkait’. 

SB 18D bait 3.3-bait 4.6: 

Bait 3: 
… 
anilih sinilih mangke ‘Saling terkait, 

tan nyata kalihipun tidak nyata keadaannya. 
lamun nora silih sinilih jika tidak saling terkait 

kêlawan Kang Amurba antara Sang Penguasa 
wayangan puniku dengan wayang tersebut. 
mangkana Gusti kawula Sebagaimana antara Gusti kawula. 
nora nyata yèn nora silih sinilih Tidak nyata jika tidak saling 

terkait. 
Allah lawan Muhkamat bagai Allah dengan Muhammad.’ 

Bait 4: 
pan mangkana Ki Dhalang lan  ‘Begitu juga antara Ki Dalang dengan 
 ringgit   wayang. 

yêkti anilih sinilih ika  nyata saling terkait keduanya. 
Dhalang kêlawan wayange dalang dengan wayangnya, 
tatanya kalihipun adalah peraturan keduanya. 
lamun nora silih sinilih Jika tidak saling terkait 
ringgit kêlawan Dhalang antara wayang dengan dalangnya.’ 

… 

Persamaan gaya bahasa yang keempat mengacu pada pokok ajaran G yakni 

jika belum faham benar akan ilmu agama, maka bertanyalah pada orang yang 
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memiliki ilmu agama yang sempurna. SB 18D mengungkapkan pasal ini pada bait 9 

baris 1-5, sedangkan SB 48K dan SB 49K mengungkapkannya melalui bait 20 baris 

1.4. 

SB 18D menyebutkan bahwa jika belum paham benar akan ilmu agama maka 

bertanyalah pada orang yang memiliki kepandaian yang lebih. Versi ini tidak 

menyebutkan kepandaian yang lebih seperti apa yang di maksud. 

Teks SB 48K dan SB 49K lebih jelas di dalam menjelaskan permasalahan ini. 

Teks ini menyatakan bahwa jika manusia tidak mengetahui/ kurang memahami 

materi agama hendaklah bertanya kepada orang pandai dan yang mengerti tentang 

Al Qur’an. Teks ini agaknya memahami bahwa jika ingin bertanya suatu ilmu 

agama, maka yang tepat adalah kepada orang ‘alim yang mengerti Al Qur’an. Al 

Qur’an menjelaskan segala permasalahan di dalam hidup beragama maupun 

bermasyarakat. Oleh karena itu, wajar jka orang yang memahami Al Qur’an 

digunakan sebagai tumpuan tempat bertanya mengenai segala permasalahan agama. 

Pada bagian ini, SB 48K dan SB 49K agaknya memiliki keunggulan lebih 

dibandingkan SB 18D. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel perbandingan 

berikut: 

SB 18D (bait 9. 1-5) 

miwah jatining lanang lan èstri 
lan jatining gusti lan kawula 
dhalang kêlawan ringgite 
yèn dèrèng wruh puniku 
têtakona kang sampun luwih 
... 

SB 48K dan SB 49K(bait 20. 1-4) 

lamun sira nora wêruh 
takona janma kang luwih 
ingkang wus ngarip ing Kuran 
ngungsêda dèn kongsi olih 
... 
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SB 18D masih menyisakan pertanyaan, “bertanya pada orang memiliki 

kepandaiaan lebih yang bagaimana?”, “Apakah kepandaiannya itu selaras dengan 

permasalahan (yang dalam hal ini adalah permasalahan agama)?”. Dari ilustrasi 

pertanyaan tersebut, dapat kiranya diambil gambaran betapa orang yang membaca 

dan berusaha mengambil materi isinya akan terselip sebuah rasa ragu dan 

mengalami kebimbangan. 

Demikian empat persamaan dari isi ketiga naskah SB. Dengan selesainya 

pembahasan mengenai persamaan isi pasal ajaran naskah tersebut diketahui mengenai 

perbedaan gaya bahasa masing-masing naskah. 

Berdasarkan dari perbandingan isi dan perbandingan gaya bahasa di atas, 

selanjutnya dibuat tabel keunggulan dan kelemahan masing-masing naskah. Tabel 

tersebut mengacu pada penjabaran perbandingan isi naskah dan gaya bahasa atau 

susunan kalimat yang telah dijabarkan di atas beserta tabel IV dan tabel V. Bagian 

keterangan dalam tabel VI ini, penjabaran selengkapnya berada di bagian penjabaran 

perbedaan pada perbandingan isi dan penjabaran perbandingan gaya bahasa yang 

telah diulas di depan (kedua perbandingan ini terletak pada hal. 87-113). Sedangkan 

yang tertulis pada kolom keterangan hanyalah halaman yang menjabarkan hal 

tersebut. 

Tabel VI. Keunggulan dan kelemahan isi materi dan gaya bahasa dari 2 versi SB. 

Pokok-pokok 
ajaran 

SB 18D SB 48K SB 49K Keterangan  

A. - + + h. 105-108  
B. = = = h. 108 

C. = = = h. 108-111 
     a.    = = = h. 110 
     b. = = = h. 110-111 
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D.  - + + h. 87-89; 97-99 
a. = = = - 

     b. - + + h. 87-89 
c. = = = - 
d. - + + h. 97-98 
e. - + + h. 98-99 

E. - + + h. 99-100  
a. - + + h. 99-100 
b. - + + h. 99-100 

F. - + + h. 89-94; 100-102 
a. - + + h. 100-101 

     a.1. + + + - 
     a.2. + + + - 
     a.3. + + + - 
     a.4. - + + h. 100-101 
     b. + + + - 
     c. - + + h. 89-94; 101-102 
     c.1. = = = h. 89-91 
     c.2. = = = h. 89-91 
     c.3. = = = h. 89-91 
     c.4. - + + h. 101-102 
     c.5. - + + h. 101-102 

d. = = = - 
e. - + + h. 92-94 

     e.1. - + + h. 92-94 
e.2. - + + h. 92-94 

     f. + - - h. 102 
G. - + + h. 111-112 
H. = = = h. 94-96; 102-103 
     a. + - - h. 94-96 
     b. = = = - 
     c. - + + h. 102-103 
I. - + + h. 103-104 
J. = = = h. 96-97 

Keterangan: 
+ : keunggulan 
- : kelemahan 
= : memiliki nilai yang sama 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa pokok ajaran yang seimbang 

antara kedua metrum berjumlah 4 buah (yakni pokok ajaran B, C, H dan J). 

Sedangkan yang unggul dalam pokok ajaran adalah SB 48K dan SB 49K (Kinanthi) 

yakni berjumlah 6 pokok ajaran (yakni pokok ajaran A, D, E, F, G, I). Dari 
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keseluruhan penjabaran di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa di dalam 

perbandingan isi dan gaya bahasa (susunan kalimat) versi bentuk Kinanthi memiliki 

nilai keunggulan yang lebih bila dibandingkan dengan Dhandhanggula. 

 

 

 

4.1.2.3.4. Perbandingan letak kesejajaran pokok ajaran SB 18D dengan SB 

48K dan SB 49K 

Perbandingan letak kesejajaran pokok ajaran ini bertujuan untuk mendapatkan 

versi bentuk SB yang lengkap dan urut berdasarkan pasal-pasal ajaran yang 

terkandung di dalamnya. Sekilas membaca teks SB 49K tidaklah terasa ada 

perbedaan dengan SB 18D. Kalaupun ada perbedaan maka perbedaan itu seakan 

hanyalah merupakan varian penyalinan belaka. 

Kesan bahwa antara SB 18D dengan versi Kinanthi hanyalah perbedaan 

varian penyalinan tetap terasa walaupun keduanya berbeda metrum. Kata, frasa, 

bahkan kalimat di antara kedua versi bentuk itu pada garis besarnya sama, sehingga 

pembaca merasa tidak menghadapi dua teks yang berbeda meskipun berlainan 

metrum. Kedua versi masih terasa sebagai teks yang sama yang mengalami 

transformasi metrum. 

Berikut ini dikutip SB 18D bait 1-bait 2. 1-10 yang disejajarkan dengan SB 

48/ 49K bait 1- bait 2. 3. 

SB 18D: 

Bait 1: 
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wontên baka tembunge lir ‘dalam suluk Baka seumpama ucapan 
gêndhis   manis 

lir wayang rêke angundang seperti wayang yang diibaratkan  
 dhalang  menghadirkan dalang  
miwah saparipolahe dengan segala tingkah lakunya 
dhalang lan wayang iku dalang dan wayang itu 
sangking ringgit polahirèki dari wayang tingkah laku kamu ini 
pan pangucaping dhalang segala ucapan dalang 
sangking wayangipun dari wayangnya 
tindak tanduke ki dhalang tingkah laku dari ki dalang 
sangking ringgit apan dari wayang dan  
 kahananing ringgit  keadaan wayang 
marga sangking ing baka hal itu adalah (ketetapan) dari Yang 

Abadi’. 

bait 2: 

wonten Baka yang linuwih malih ‘ada Baka yang memiliki arti yang lebih 
mendalam lagi 

lir dhalang reke angundang seperti dhalang yang menghadirkan 
wayang  wayang 

miwah saparipolahe dengan segala tingkah lakunya 
polahe wayang iku tingkah laku dari wayang itu 
sangking dhalang polahireki berasal dari kehendak Dalangnya 
sapangucaping wayang segala ucapan wayang 
sangking dhalangipun berasal dari Dalang 
miwah saparipolahnya bersamaan dengan kehendaknya Dalang 
ing tanduke wayang sangking semua kehendak wayang adalah dari 

dhalangneki   dalangnya 
pan dhalang wujud Baka dan Dalang memiliki wujud yang Kekal’ 

 

SB 48/ 49K: 

Bait 1: 
Kinanthi ingkang winuwus ‘diceritakan dalam tembang Kinanthi 
wonten Baka luwih adi yang dikemas dalam Suluk Baka yang 

begitu indah. 
lir wali angundang dhalang Seperti wali mengundang dalang 
saparipolah ing ringgit segala tingkah laku dalam wayang 
sayekti saking dhêdhalang nyata berasal dari dalang 
lan sapangucaping ringgit dan segala ucapannya wayang 

Bait 2: 
saking dhêdhalang puniku dari dalangnya itu 
solah pangucapireki tingkah laku dan ucapan kamu itu 
ki dhalang pan wujud Baka dan ki dalang memiliki sifat kekal’ 
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Dari kutipan itu jelas bahwa kata-kata yang dipergunakan pada kedua versi 

bentuk SB dapat dikatakan sama. Susunan frasa sebagai pendukung kalimat terasa 

berubah karena mengejar guru lagu dan guru wilangan akibat perbedaan metrum 

yang dipakai. 

Perbedaan yang didasarkan pergantian metrum seperti ini terdapat pada kedua 

teks secara menyeluruh. Bagaimana kedua metrum ini merumuskan ajaran yang sama 

dengan kata-kata yang hampir sama, tetapi dengan perbedaan susunan frasa untuk 

mengejar guru lagu dan guru wilangan akibat perbedaan metrum, terlihat juga pada 

perumusan perumpamaan orang yang telah mencapai derajat ma’rifat. Ajaran itu oleh 

SB 18D dirumuskan dengan metrum Dhandhanggula (bait 17.1-6 dan bait 18.1-5 ) 

dan oleh SB 48/ 49K dirumuskan dengan metrum Kinanthi (bait 15-bait 16).  

SB 18D: 

Bait 17: 
wontên malih basane wong luwih ‘ada lagi bahasanya orang pandai 
sasmitane iya pan mangkana perumpamaannya sebagai berikut 
wontên ponang madhêp ngalèr ada yang menghadap ke utara 
duk lagya madhêp ngidul ketika sedang menghadap ke selatan 
miwah madhêp ngilèn sirèki seperti kamu yang menghadap ke barat 
duk lagya madhêp ngetan ketika sedang menghadap ke timur’ 
... 

Bait 18: 
yèku sasêmon kidang amangsil ‘diumpamakan sebagai kidang yang 

cekatan 
kawruhana yèn agutuk wetan ketahuilah jika membidik ke timur 
iku pasthi kêna kilèn pasti kena baratnya 
gutuk lor kêna kidul membidik ke utara kena selatan 
agutuk lyan kêna pribadi  membidik orang lain kena diri sendiri’ 
... 

SB 48/ 49K: 

Bait 15: 
wontên punang madhêp ngidul ‘ada yang menghadap ke selatan 
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duk madhêp ngalèr lan malih ketika sedang menghadap ke utara dan 
lagi 

wontên ingkang madhêp ngetan ada yang menghadap ke timur 
duk madhêp mangilèn tuwin ketika sedang menghadap ke barat dan 
wontên kang madhêp mangandhap ada yang menghadap ke bawah 
duk lagya madhêp manginggil ketika masih menghadap ke atas’ 

Bait 16: 
gutuk êlor kêna kidul ‘membidik ke utara kena selatan 
gutuk kidul lor kang kêni membidik ke selatan, utara yang kena 
gutuk kulon kêna ngetan membidik ke barat kena timur 
gutuk wetan kulon kêni membidik ke timur, barat yang kena 
gutuk pribadi kênèng lyan membidik diri, kena orang lain 
gutuk lyan kêna pribadi membidik orang lain, kena diri sendiri’ 

Perbandingan kedua contoh teks di atas menunjukkan bahwa kedua metrum 

memiliki kesejajaran isi. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat tabel mengenai 

kesejajaran pasal ajaran SB 18D dengan SB 48/ 49K beserta urutannya dalam teks. 

Tabel VII. Perbandingan Letak Kesejajaran Point Ajaran SB 18D dengan SB 48K 

dan SB 49K 

No. pasal 
ajaran 

Tempat 
perumusannya 
pada naskah A 

Tempat 
perumusannya 
pada naskah B 

Tempat 
perumusannya 
pada naskah C 

A. Bait 1-bait 2.1-9 
Bait 1-bait 2.2, bait 

31 
Bait 1-bait 2.2, bait 

32 
B. Bait 2.10 Bait 2.3 Bait 2.3 

C. Bait 3-bait 4.6 Bait 2.4-bait 4 Bait 2.4-bait 4 

     a.    Bait 3.1-2 Bait 2.4; bait 4 Bait 2.4; bait 4 

     b. Bait 3.3-bait 4.6 Bait 2.6; bait 3 Bait 2.6; bait 3 

D.  Bait 4.7-bait 5 
Bait 5-bait 8; bait 27-
bait 28; bait 45.3-5; 

bait 48 

Bait 5-bait 8; bait 27-
bait 28; bait 46.3-5; 

bait 49 

a. Bait 4.7-9 Bait 5.1-4 Bait 5.1-4 

      b. Bait 4.10 Bait 5.5 Bait 5.5 

c. Bait 5 Bait 5.6-bait 7.3 Bait 5.6-bait 7.3 

d. - Bait 7.4-bait 8 Bait 7.4-bait 8 

e. - Bait 48 Bait 49 
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E. - Bait 9.1-3; bait 29 Bait 9.1-3; bait 30 

a. - Bait 9.1-3 Bait 9.1-3 

b. - Bait 29.1 Bait 30.1 

F. 
Bait 6-bait 9.3; bait 

11-bait 18 

Bait 9.4-bait 19; bait 
24-bait 26; bait 32-
bait 34; bait 36-bait 
45.2; bait 45.6- bait 

47 

Bait 9.4-bait 19; bait 
24-bait 26; bait 33-
bait 35; bait 37-bait 
46.2; bait 46.6- bait 

48 

a. Bait 6-bait 7.1-7 Bait 9.4-bait 13.5 Bait 9.4-bait 13.5 

     a.1. Bait 6.1-2 Bait 9.4-5 Bait 9.4-5 

     a.2. 
Bait 6.3; bait 6.7; 
bait 6.10; bait 12-

bait 13 

Bait 9.6; bait 10.4; 
bait 11.1 

Bait 9.6; bait 10.4; 
bait 11.1 

     a.3. 

Bait 6.4-6; bait 6.8-
9; bait 7.1-4 ; bait 8-
bait 9.3; bait 17-bait 

18 

Bait 10.1-3; bait 10.5-
6; bait 11.2-3; bait 
12.2-bait 13.5; bait 

15-bait 19.1 

Bait 10.1-3; bait 10.5-
6; bait 11.2-3; bait 
12.2-bait 13.5; bait 

15-bait 19.1 

     a.4. - Bait 11.4-bait 12.1 Bait 11.4-bait 12.1 

     b. Bait 7.8-10 
Bait 13.6-bait 14; bait 

19.2-6; bait 31-bait 
34.2 

Bait 13.6-bait 14; bait 
19.2-6; bait 32-bait 

35.2 

     c. Bait 11.6-10 Bait 24-bait 26 Bait 24-bait 26 

     c.1. Bait 11.6-7 Bait 24; bait 39 Bait 24; bait 40 

     c.2. Bait 11.8-9 Bait 25 Bait 25 

     c.3. Bait 11.10 Bait 26 Bait 26 

     c.4. - 
Bait 38; bait 43-bait 

45.2; bait 45.6-bait 47 
Bait 39; bait 44-bait 

46.2; bait 46.6-bait 48 

     c.5. - Bait 40-bait 42 Bait 41-bait 43 

     d. Bait 14 Bait 34.3-6 Bait 35.3-6 

     e. Bait 11.1-5 Bait 36-bait 37 Bait 37-bait 38 

     e.1. Bait 11.1-3 Bait 36.1-3 Bait 37.1-3 

     e.2. Bait 11.4-5 Bait 36.4-bait 37 Bait 37.4-bait 38 

     f. Bait 15-bait 16 - - 

G. Bait 9.4-5 Bait 20-bait 21.3 Bait 20-bait 21.3 

H. Bait 10 Bait 21.4-bait 23 Bait 21.4-bait 23 

     a. Bait 10.1-8 Bait 21.4-bait 22.2 Bait 21.4-bait 22.2 

     b. Bait 10. 9-10 Bait 22.3 Bait 22.3 
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     c. - Bait 22.4-bait 23 Bait 22.4-bait 23 

I. - Bait 30 Bait 31 

J. Bait 9.6-10 Bait 35 Bait 36 

 

Berdasarkan perbandingan kesejajaran pokok ajaran di atas, dapat dilihat 

bahwa kedua versi bentuk SB memiliki kesejajaran pokok ajaran. Tabel tersebut 

juga dapat menunjukkan susunan pokok ajaran pada masing-masing teks; yakni 

bahwa pasal ajaran dalam SB 18D memiliki susunan yang cukup urut di dalam 

teks bila dibandingkan dengan susunan yang dimiliki oleh SB 48K dan SB 49K. 

Namun, bila berdasarkan kelengkapan pokok ajaran, SB 48K dan SB 49K 

memiliki keunggulan bila diibandingkan dengan SB 18D. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa pada perbandingan kesejajaran ini, SB 48K dan SB 49K 

memiliki keunggulan dibandingkan dengan SB 18D. 

 

4.1.2.3.5. Perbandingan bait, kata per kata dan kelompok kata 

Versi bentuk naskah SB yang terpilih sebagai versi bentuk dasar suntingan 

dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu umur naskah, keunggulan dan 

kelengkapan isi naskah (yakni yang menyangkut pasal-pasal ajaran dengan butir-

butirnya meliputi jumlah dan urutan dari tiap teksnya berdasarkan pokok ajaran; isi 

cerita dan susunan kalimat atau gaya bahasa; serta letak kesejajaran pokok ajaran 

tersebut). Sementara itu, naskah yang akan disunting dan sekaligus sebagai teks 

dasar suntingan, dari versi bentuk naskah SB terpilih, dipilih berdasarkan beberapa 

kriteria, yaitu keunggulan dan kelengkapan isi teks (meliputi keunggulan dari 
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perbandingan jumlah pupuh dan bait, keunggulan dari perbandingan kata per kata 

dan kelompok kata, serta keunggulan bacaan). 

Setelah ditentukan bahwa versi Kinanthi yang dijadikan sebagai versi bentuk 

dasar suntingan, langkah selanjutnya adalah menentukan naskah dan teks dari versi 

Kinanthi tersebut, yang layak dijadikan sebagai teks dasar penyuntingan. Penentuan 

naskah dasar ini dilakukan melalui perbandingan kata per kata dan kelompok kata, 

serta perbandingan bacaan. Namun, sebelum perbandingan kata per kata dan 

kelompok kata, serta perbandingan bacaan dijabarkan secara menyeluruh, terlebih 

dahulu akan diulas mengenai perbandingan jumlah bait beserta letak urutannya 

pada pupuh Kinanthi dari kedua naskah (yakni SB 48K dan SB 49K). 

Berdasarkan tabel II perbandingan metrum, jenis dan jumlah pupuh, serta 

jumlah bait (hal. 79) dapat diketahui jumlah bait pada pupuh dari kedua naskah 

versi Kinanthi. Dalam rangka perbandingan jumlah dan urutan bait, berikut ini akan 

ditampilkan mengenai jumlah bait dari pupuh pada kedua naskah versi Kinanthi. 

Hal itu dimaksudkan untuk melihat secara jelas perbedaan jumlah bait pada pupuh 

tersebut. Di samping itu juga sebagai dasar lebih lanjut untuk menentukan urutan 

bait pada pupuh. 

Tabel VIII. Jumlah bait dalam pupuh Kinanthi pada masing masing naskah 

Pupuh  SB 48K (B) SB 49K (C) 

I Kinanthi 48 Kinanthi 49 

Dari tabel di atas tampak secara jelas bahwa jumlah bait pada pupuh dari 

kedua naskah adalah tidak sama. Perbedaan jumlah bait tersebut mengakibatkan 

perbedaan urutan bait-bait pada kedua naskah tersebut. Oleh karena itu agar 
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diperoleh wawasan yang jelas mengenai perbedaan bait-bait tersebut, berikut ini 

ditampilkan perbandingan urutan bait-bait pada kedua naskah. 

Tabel IX. Perbandingan Urutan Bait versi Kinanthi 

Bait ke- SB 48K (B) SB 49K (C) 

1 V V 

2 V V 

3 V V 

4 V V 

5 V V 

6 V V 

7 V V 

8 V V 

9 V V 

10 V V 

11 V V 

12 V V 

13 V V 

14 V V 

15 V V 

16 V V 

17 V V 

18 V V 

19 V V 

20 V V 

21 V V 

22 V V 

23 V V 

24 V V 

25 V V 

26 V V 

27 V V 

28 V V 

29 - V 

30 V V 

31 V V 
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32 V V 

33 V V 

34 V V 

35 V V 

36 V V 

37 V V 

38 V V 

39 V V 

40 V V 

41 V V 

42 V V 

43 V V 

44 V V 

45 V V 

46 V V 

47 V V 

48 V V 

49 V V 

Jumlah 48 49 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa urutan bait-bait pada pupuh 

tersebut ada perbedaan, yakni adanya pengurangan pada bait ke-29 dalam SB 48K. 

Namun, pengurangan bait pada SB 48K tersebut, bila dikaitkan dengan isi pokok 

ajaran yang telah dijabarkan secara lengkap pada deskripsi naskah, agaknya tidak 

mengurangi kelengkapan pokok ajaran tersebut. Berikut bait ke-29 yang tidak 

dicantumkan di dalam SB 48K: 

sapa ingkang kawulèku 
sapa ingkang aran Gusti 
sapa ingkang angawula 
sayêkti dènkawulani 
jawabe ingkang satêngah 
rampunging dhalang lan ringgit 

terjemahan: 

siapa yang disebut kawula itu 
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siapa yang disebut Gusti 
siapa yang menghamba 
siapa yang dihambai 
jawabnya ada di sini, yakni 
selesainya dalang dan wayang 

Bait di atas hanya merupakan bait penegas dari pokok ajaran D (ajaran ilmu 

tauhid), butir ajaran c yakni penjelasan mengenai perbedaan antara kedudukan 

Gusti dan kawula. Penegasan tersebut, di dalam bait 29 ini dibuat dalam bentuk 

tanya, yang bertujuan untuk menambah daya dorong bagi pembaca untuk lebih 

dapat memantapkan perenungannya mengenai pokok ajaran yang di maksud. 

Berbeda halnya dengan SB 48K. Teks ini agaknya berkesimpulan bahwa 

tanpa bait ke-29 di atas, keberadaan pokok ajaran tauhid khususnya butir ajaran c 

tersebut, sudah cukup mampu untuk menguraikan tujuan yang ingin disampaikan. 

Sehingga SB 48K tidak mencantumkan bait 29 ini ke dalam teksnya. 

Kenyataan ini menimbulkan dugaan baru bahwa keberadaan bait ke-29 

tersebut, sebenarnya adalah penambahan baru yang terjadi pada SB 49K. 

Sehingga, untuk menentukan naskah yang akan dijadikan sebagai naskah dasar, 

bila hanya berlandaskan pada urutan bait-bait pada pupuh tersebut agaknya masih 

belum cukup kuat. Hal ini memerlukan upaya lain dalam rangka menentukan 

naskah yang dijadikan landasan, yakni dengan perbandingan lain untuk 

memunculkan keunggulan dari kedua naskah tersebut. Perbandingan yang di 

maksud tersebut adalah perbandingan kata per kata dan kelompok kata, serta 

perbandingan bacaan. 
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Perbandingan kata per kata dan kelompok kata diperlukan untuk 

memperjelas perbedaan yang terdapat pada kedua naskah, dan untuk menentukan 

kata atau kelompok kata yang dipilih dalam edisi teks.  

Tabel X. Perbandingan Kata per kata 

No. Letak SB 48K (B) SB 49K (C) Edisi 

1 Bait 5.6  anging  anging * nanging 

2 Bait 5.6 malih sami C 

3 Bait 6.4 Mukhamad Mungkammat B 

4 Bait 10.3 ngêrab ngêrap * C 

5 Bait 10.5 kontul kuntul B 

6 Bait 11.2 kapêndhêm pinêndhêm C 

7 Bait 11.5 anggayuh angayuh * B 

8 Bait 21.2 yêkti Jati C 

9 Bait 23.2 mungkhayat mukhayat * C 

10 Bait 24.2 manusa manungsa * B 

11 Bait 27.4 ringgit rigit * B 

12 Bait 28.2 ringgit rigit * B 

13 Bait 28.5 dhalang dhanglang * B 

14 Bait 29.3/ 30.3 ilapat ilafat B 

15 Bait 29.4/ 30.4 kanapi kanafi B 

16 Bait 30.3/ 31.3 kak kha B 

17 Bait 31.1/ 32.1 sajatine sajatining * C 

18 Bait 32.4/ 33.4 pinurih pinêrih * B 

19 Bait 34.5/ 35.5 katêlanjukan kêtêlanjukan * B 

20 Bait 36.6/ 37.6 wraksa wrêksa * C 

21 Bait 39.3/ 40.3 makripat makrifat B 

22 Bait 40.4/ 41.4 jagat jagad * C 

23 Bait 42.4/ 43.4 sêkar skar # B 

24 Bait 45.2/ 46.2 makdum adam B 

25 Bait 46.4/ 47.4 kapêcan kawêcan * B 

26 Bait 46.5/ 47.5  wadine wadining * C 

27 Bait 47.1/ 48.1  tan lan * C 

28 Bait 47.6/ 48.6 sipat sifat B 

Jumlah 
B= 
17 

C= 
10 
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Keterangan: 
*  : pembetulan berdasarkan pertimbangan linguistik 
#  : pembetulan berdasarkan pertimbangan konvensi tembang 

Berdasarkan tabel perbandingan kata per kata di atas terlihat bahwa naskah B 

lebih banyak digunakan dalam edisi teks daripada naskah C. Tercatat dari sejumlah 

28 perbandingan kata, naskah B mendominasi dengan jumlah 17 kata yang dipilih 

sebagai edisi teks. 
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Tabel XI. Perbandingan Kelompok Kata 

No. Letak Naskah B Naskah C Edisi 

1 Bait 21.6 roro-roroning rororoning # B 

2 Bait 26.2  
sawênèh-wênèh 
ingkang ling  

sawêwênèh ingkang 
angling B 

3 Bait 39.2/ 40.2 
prandene yen 
aningali 

prandening yen 
paningaling * C 

Jumlah 
B= 
2 

C= 
1 

 
Keterangan: 
*  : pembetulan berdasarkan pertimbangan lingusitik 
#  : pembetulan berdasarkan pertimbangan konvensi tembang 

Dari perbandingan kelompok kata tersebut menunjukkan bahwa kelompok 

kata dalam naskah B dan C memiliki keunggulan yang seimbang.  

 

4.1.2.3.6. Perbandingan bacaan 

Perbandingan bacaan ini ditempuh untuk memperkuat hasil perbandingan 

kata per kata dan kelompok kata. Perbandingan bacaan ini meliputi perbandingan 

bacaan pada bait awal, tengah, dan akhir naskah, yaitu bait 1-5 (bait awal), bait 

21-25 (bait tengah), bait 45-bait 49 (akhir bait). Untuk lebih jelasnya akan dibuat 

dalam bentuk tabel mengenai perbandingan bacaan antara SB 48K dan SB 49K, 

sebagai berikut: 
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Tabel XII. Perbandingan Bacaan 

Pupuh. 
Bait ke- 

B C 

Bait 1 
 
 
 
 
 
 
Bait 2 
 
 
 
 
 
 
Bait 3 
 
 
 
 
 
 
Bait 4 
 
 
 
 
 
 
Bait 5 

Kinanthi ingkang winuwus 
wontên baka luwih adi 
lir wali angundang dhalang 
saparipolah ing ringgit 
sayêkti saking dhêdhalang 
lan sapangucaping ringgit 
 
saking dhêdhalang puniku 
solah pangucapirèki 
Ki Dhalang pan wujud Baka 
upama dhalang lan ringgit 
lir kawula lan Kang Murba 
sayêkti silih-sinilih 
 
tan ana kêkalihipun 
lamun tan silih-sinilih 
wayange lawan Kang Murba 
mangkana kawula Gusti 
tan nyata ing kalihira 
lamun tan silih-sinilih 
 
Ya Allah kalawan rasul 
kadi dhalang lawan ringgit 
Allah kang mangka dhêdhalang 
rasul kang upama ringgit 
ringgit kalawan ki dhalang 
tansah asilih-sinilih 
 
poma sira aja korup 
mring pamisahing kêkalih 
dhalang-dhalang wayang-wayang 
kawula-kawula pasthi 
gusti-gusti lah panggihna 
nanging kawruhana malih 
 

Kinanthi ingkang winuwus 
wontên baka luwih adi 
lir wali angundang dhalang 
saparipolah ing ringgit 
sayêkti saking dhêdhalang 
lan sapangucaping ringgit 
 
saking dhêdhalang puniku 
solah pangucapirèki 
Ki Dhalang pan wujud Baka 
upama dhalang lan ringgit 
lir kawula lan Kang Murba 
sayêkti silih-sinilih 
 
tan ana kêkalihipun 
lamun tan silih-sinilih 
wayange lawan Kang Murba 
mangkana kawula Gusti 
tan nyata ing kalihira 
lamun tan silih-sinilih 
 
Ya Allah kalawan rasul 
Kadi dhalang lawan ringgit 
Allah kang mangka dhêdhalang 
rasul kang upama ringgit 
ringgit kalawan ki dhalang 
tansah asilih-sinilih 

poma sira aja korup 
mring pamisahing kêkalih 
dhalang-dhalang wayang-wayang 
kawula-kawula pasthi 
gusti-gusti lah panggihna 
nanging kawruhana sami 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

129 

Bait 21 
 
 
 
 
 
 
Bait 22 
 
 
 
 
 
 
Bait 23 
 
 
 
 
 
 
Bait 24 
 
 
 
 
 
 
Bait 25 

pan akèh kang tiba luput 
ragane dèndalih yêkti 
marmane kèh tibèng sasar 
poma gurokna sayêkti 
tunggaling gusti kawula 
lan roro-roroning tunggil 
 
tunggil tunggale sawujud 
wujuding kawula Gusti 
lan sampurnaning panêmbah 
poma dènatèki-tèki 
dèn rampung paningalira 
aywa katungkul sirèki 
 
dening wujud tunggal iku 
mungkhayat wujudirèki 
apan iku wêwujudan 
tan ana towangirèki 
saprênah prayoganira 
tan ketang gon ala bêcik 
 
mêngkono pambêkanipun 
yèn manusa kang wus ngarip 
tan na etang kiri kanan 
tan narèntèng tan naricik 
datan ing wuri tan ngarsa 
miwah ing ngandhap lan nginggil 
 
adoh parêk ika iku 
iki nora dene tangi 
ingakên sadayanira 
iku tingaling kang luwih 
kang satêngah agênturan 
wênèh kapapaging margi 

pan akèh kang tiba luput 
ragane dèn dalih jati 
marmane kèh tibèng sasar 
poma gurokna sayêkti 
tunggaling gusti kawula 
lan roro-roning tunggil 
 
tunggil tunggale sawujud 
wujuding kawula Gusti 
lan sampurnaning panêmbah 
poma dènatèki-tèki 
dèn rampung paningalira 
aywa katungkul sirèki 
 
dening wujud tunggal iku 
mukhayat wujudirèki 
apan iku wêwujudan 
tan ana towangirèki 
saprênah prayoganira 
tan ketang gon ala bêcik 
 
mêngkono pambêkanipun 
yèn manungsa kang wus ngarip 
tan na etang kiri kanan 
tan narèntèng tan naricik 
datan ing wuri tan ngarsa 
miwah ing ngandhap lan nginggil 
 
adoh parêk ika iku 
iki nora dene tangi 
ingakên sadayanira 
iku tingaling kang luwih 
kang satêngah agênturan 
wênèh kapapaging margi 
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Bait 45 
 
 
 
 
 
 
Bait 46 
 
 
 
 
 
 
Bait 47 
 
 
 
 
 
 
Bait 48 
 
 
 
 
 
 
Bait 49 

mung sinilih bae iku 
dening ta obahing dasih 
dudu obahe priyangga 
sayêkti obahing Gusti 
gusti tan obah priyangga 
lamun tan nilih ing dasih 
 
nanging tunggal tan ro wujud 
yèn roro lir makdum sarpin 
lan malih kawikanana 
kawula tan dadi Gusti 
iku tingaling sarengat 
dening sampurnaning puji 
 
datan andulu dinulu 
swuh brastha papan lan tulis 
apan wus rasa Pangeran 
ywa kapêcan dening tampi 
wadine nênggih tan pisah 
dening tan ana pribadi 
 
anane tan noranipun 
tan sinêdya ananèki 
dinadèkkên dening suksma 
mapan kinarya gagênti 
lan kinarya sêksining Dzat 
Sipat Asma Apngal nênggih 
 
yèn langgênge tan sakuthu 
tur wimbuh purba sirèki 
Mahasuci ananira 
tanpa lawan timbangnèki 
jumênêng lan dhèwèkira 
wus nora samar sayêkti 
 

mung sinilih bae iku 
dening ta obahing dasih 
dudu obahe priyangga 
sayêkti obahing Gusti 
Gusti tan obah priyangga 
lamun tan nilih ing dasih 
 
nanging tunggal tan ro wujud 
yèn roro lir adam sarpin 
lan malih kawikanana 
kawula tan dadi Gusti 
iku tingaling sarengat 
dening sampurnaning puji 
 
datan andulu dinulu 
swuh brastha papan lan tulis 
apan wus rasa Pangeran 
ywa kawêcan dening tampi 
wadining nênggih tan pisah 
dening tan ana pribadi 
 
anane lan noranipun 
tan sinêdya ananèki 
dinadèkkên dening suksma 
mapan kinarya gagênti 
lan kinarya sêksining Dzat 
Sifat Asma Apngal nênggih 
 
yèn langgênge tan sakuthu 
tur wimbuh purba sirèki 
Mahasuci ananira 
tanpa lawan timbangnèki 
jumênêng lan dhèwèkira 
wus nora samar sayêkti 
 

 

Berdasarkan perbandingan bacaan tersebut dapat diketahui mengenai 

perbedaan dan persamaan masing-masing bacaan. Hasil perbandingan bacaan 

tersebut menunjukkan bahwa secara umum antara naskah B dan naskah C 

mempunyai bacaan yang sama. Perbedaan yang tampak (selain perbedaan nyata 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

131 

pada bait 29), hanya merupakan varian belaka yang tidak terlalu mempengaruhi 

isi pokok ajaran atau dalam hal pilihan kata yang digunakan.  

Kata sami ‘kembali’ pada bait 5.6 (SB 49K) lebih baik dan tampak lebih 

indah dibandingkan dengan malih ‘bersama’ (SB 48K). Bila dikaitkan dengan bait 

sebelum dan sesudahnya, agaknya kata sami lebih cocok digunakan untuk mengisi 

posisi ini, sesuai dengan makna yang di maksud.  

Pada contoh bait 21.2 ragane dèn dalih jati lebih tepat sesuai dengan 

konteks, bila dibandingkan dengan ragane dèn dalih yêkti, walaupun memiliki arti 

yang sama. Pemilihan kata jati ini, berdasarkan pertimbangan mengenai konteks 

penggunaannya di dalam bait sebelum dan sesudahnya. Atau dengan kata lain 

penggunaan kata ini bertujuan untuk menyesuaikannya dengan isi pada teks 

sebelumnya. Perbedaan kedua dari bait ini, terletak pada baris yang ke-6 yang 

berbunyi lan roro-roroning tunggil ‘dan dua-duanya tunggal’ (SB 48K). SB 49K 

menggunakan variasi lain di dalam mengungkapkan makna yang di maksud, yakni 

dengan menggunakan baris yang berbunyi lan rororoning tunggil ‘dan keduanya 

tunggal’. Kedua kalimat ini bila dilihat secara seksama dan kemudian 

dihubungkan dengan kaidah metrum Kinanthi maka akan ditemukan bahwa 

kalimat/ baris yang diungkapkan oleh SB 49K tersebut  mengalami kehilangan 

satu suku kata. Hal ini dapat disimpulkan bahwa SB 48K lebih unggul daripada SB 

49K. Bait 24.2 dari SB 48K (naskah B) tertulis yen manusa kang wus ngarip ‘jika 

manusia sudah arif’. Sedangkan di dalam SB 49K (naskah C) tertulis yen 

manungsa kang wus ngarip ‘jika manusia sudah arif’. Berdasarkan dua kalimat 

tersebut dapat dilihat bahwa arti yang terkandung di dalamnya adalah sama, yang 
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membedakannya adalah kata manusa (SB 48K) dengan manungsa (SB 49K). 

Agaknya perbedaan ini hanyalah masalah variasi penulisan belaka. Namun, 

variasi dalam SB 48K tersebut justru menunjukkan bahwa berdasarkan teks, umur 

SB 48K lebih tua, dikarenakan pemakaian istilah bahasa Jawa lama tersebut. 

Bait 46.2 mengalami variasi, yakni SB 48K mengungkapkannya dengan 

kalimat yèn roro lir makdum sarpin ‘jika dua bagai makdum sarpin’. Berbeda 

dengan SB 49K yang mengungkapkannya dengan kalimat yèn roro lir adam sarpin 

‘jika dua bagai adam sarpin’. Namun, menurut pendapat penulis, perumpamaan 

tersebut lebih sesuai dengan penggunaan kalimat pertama yakni yèn roro lir 

makdum sarpin ‘jika dua bagai makdum sarpin’,walaupun keduanya memiliki arti 

pokok yang sama. 

Contoh bait 47.4 juga merupakan contoh varian istilah. SB 48K 

menggunakan istilah kapêcan, sedangkan SB 49K menggunakan kata kawêcan. 

Hal ini dimungkinkan juga karena kesalahan penulisan, karena antara huruf pa 

dengan huru wa itu sangat dekat kemiripannya. Baris ke-5 dari bait ke-47 ini pun 

mengalami variasi, yakni adanya penggunaan kata wadine ‘rahasianya’ dalam 

wadine nênggih tan pisah ‘rahasianya tidak pisah’, yang di dalam SB 49K digubah 

menjadi wadining ‘rahasianya’. Kedua kata tersebut bila dirasakan, maka akan lebih 

terasa arkais dengan penggunaan kata wadining. 

Bait ke-48 baris ke-1 mengalami variasi juga. SB 48K mengungkapkannya 

dengan penggunaan kata tan ‘tidak’, sedangkan SB 49K menggunakan kata lan 

‘dan’. Jika dihubungkan dengan baris sebelum dan sesudahnya, agaknya kata lan di 
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dalam SB 49K lebih bisa diterima mengingat lebih mudah untuk memahami teks 

dengan istilah tersebut. 

Berdasarkan beberapa contoh dari perbandingan bacaan di atas dapat 

disimpulkan bahwa naskah B mempunyai bacaan yang lebih baik. Contoh yang 

ditampilkan memang hanya sebagian kecil saja, namun dianggap sudah mewakili 

bacaan pada keseluruhan naskah. Dalam naskah B sebenarnya ada beberapa 

bagian yang bacaannya tidak lebih baik daripada naskah C, namun secara umum 

bacaan naskah B lebih baik dari segi makna dan mudah dalam hal memahaminya.  

 

4.1.3 Penentuan Naskah Dasar 

Penentuan naskah dasar, menurut Edward Djamaris (1977) harus 

dihubungkan dengan tujuan penelitian filologi yaitu untuk mendapatkan naskah 

yang paling lengkap dan paling baik atau paling representatif dari naskah-naskah 

yang ada (hal.28) 

Edward Djamaris (1977: 28-29), mengemukakan teori yang digunakan 

untuk menentukan naskah dasar sebagai berikut: 

1. isinya lengkap dan tidak menyimpang dari kebanyakan naskah lain; 

2. tulisannya jelas dan mudah dibaca; 

3. keadaan naskah baik dan utuh; 

4. bahasanya lancar dan mudah dipahami; 

5. umur naskah lebih tua. 

Naskah yang memenuhi kriteria sebagaimana teori di atas adalah naskah yang 

layak djadikan sebagai naskah dasar. 
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Merujuk pada perbandingan umur naskah, dapat diketahui bahwa naskah 

yang lebih tua umurnya adalah SB 18D. Hal ini berdasarkan manggala yang 

terdapat pada naskah tersebut. Adanya manggala ini juga merupakan satu 

keunggulan tersendiri, sehingga dalam hal ini SB 18D memperoleh point lebih 

bila dibandingkan dengan naskah yang lainnya. Namun, naskah berusia lebih tua 

tersebut, belum tentu dan tidak mutlak akan menjadi naskah dasar. Masih 

diperlukan pertimbangan-pertimbangan lainnya dalam menentukan naskah dasar 

ini. Dalam penelitian ini kelengkapan isi teks (meliputi kelengkapan dan 

keunggulan pasal-pasal ajaran dengan butir-butirnya, kelengkapan isi cerita dan 

keunggulan susunan kalimat atau gaya bahasa, serta letak kesejajaran pokok 

ajaran tersebut beserta tata susunannya di dalam teks), menjadi pertimbangan 

yang lebih penting karena kondisi data yang memiliki dua versi bentuk yang 

berbeda. 

Berdasarkan perbandingan pasal-pasal ajaran dengan butir-butirnya meliputi 

perbandingan jumlah dan urutan dari tiap teksnya berdasarkan point ajaran (tabel 

III), serta perbandingan isi cerita (tabel IV) dan perbandingan gaya bahasa 

(susunan kalimat di atas dapat diketahui bahwa isi [pokok ajaran] kedua versi 

bentuk SB) secara keseluruhan hampir sama. Namun, ternyata versi Kinanthi (SB 

48K dan SB 49K) memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan SB 18D dalam 

hal jumlah pokok ajaran dan butir-butirnya beserta isi yang dikandungnya, serta 

gaya bahasa yang digunakannya. Versi bentuk Kinanthi memiliki 10 pokok ajaran 

dengan keseluruhan butir ajaran berjumlah 17 butir ajaran. Sedangkan pokok 

ajaran pada SB 18D berjumlah 8 pokok ajaran dengan keseluruhan butir ajaran 
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berjumlah 13 butir ajaran. SB 18D kehilangan 2 pokok ajaran, yakni pokok ajaran 

ke-5 (pokok ajaran E: unsur-unsur yang ada di dalam diri manusia) dan pokok 

ajaran yang ke-9 (pokok ajaran I: gambaran tingkatan ilmu dari orang awam). 

Penjabaran dari tabel IV (perbandingan isi cerita), khususnya mengenai perbedaan 

isi pokok ajaran dan butirnya, yang dimiliki kedua versi bentuk (penjabarannya 

ada di hal. 87-104) menunjukkan keunggulan dari SB 48K dan SB 49K, sehingga 

menambah nilai keunggulan bila dibandingkan dengan SB 18D. Perbandingan 

susunan kalimat atau gaya bahasa (tabel V) kedua versi bentuk SB tersebut 

(penjabarannya ada di hal. 105-113), beserta kesimpulan yang terdapat pada tabel 

VI yakni mengenai keunggulan dan kelemahan isi materi dan gaya bahasa dari 2 

versi bentuk SB (hal. 113-114) pun juga menunjukkan keunggulan pada versi 

Kinanthi (SB 48K dan SB 49K). Sedangkan berdasarkan pada perbandingan 

kesejajaran point ajaran dari ketiga naskah, didapat kesimpulan bahwa versi 

Kinanthi memiliki keunggulan dibandingkan dengan versi Dhandhanggula 

(penjabarannya ada di hal. 115-120)  

Berdasarkan pada hal tersebut secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa 

versi Kinanthi (SB 48K dan SB 49K) memiliki keunggulan, bila dibandingkan 

dengan versi Dhandhanggula (SB 18D). Kesimpulan ini sekaligus menjadi pemutus 

bahwa yang layak dijadikan versi bentuk dasar suntingan adalah versi Kinanthi 

yakni SB 48K (naskah B) dan SB 49K (naskah C). 

Kesimpulan ini dilanjutkan dengan perbandingan bait, kata per kata dan 

kelompok kata, serta bacaan naskah, untuk menentukan naskah dasar dari versi 

bentuk naskah terpilih yakni versi Kinanthi tersebut. Proses perbandingan ini 
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akhirnya menentukan SB 48K sebagai naskah dasar untuk suntingan teks. 

Penentuan ini berdasarkan pada perbandingan bait yang menunjukkan bahwa 

kekurangan pada SB 48K tidak mengurangi kelengkapan pokok ajaran 

(penjabarannya ada di hal.123-124). Berdasarkan pada perbandingan kata per kata 

yang telah dijabarkan pada hal. 124-125) yakni yang ada dalam tabel perbandingan 

kata per kata (tabel. X) menunjukkan bahwa SB 48K lebih unggul dibandingkan 

dengan SB 49K. SB 48K dalam pilihan kata yang dijadikan sebagai edisi teks 

memiliki jumlah kata 17 kata pilihan, sedangkan SB 49K hanya diambil 10 kata 

untuk edisi teks. Berdasarkan perbandingan bacaan pun SB 48K memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan SB 49K. SB 48K agaknya memiliki bacaan yang 

lebih baik dari pada SB 49K. Perbandingan kelompok kata juga menunjukkan 

bahwa SB 48K memiliki nilai yang lebih dibandingkan SB 49K, karena memiliki 2 

kelompok kata yang dijadikan sebagai kelompok kata pilihan untuk edisi teks. 

Sedangkan pada SB 49K hanya terpilih 1 saja di dalam kelompok kata. 

  

4.1.4 Kritik Teks 

Kritik teks merupakan pertanggungjawaban secara ilmiah dalam penelitian 

naskah. Segala kelainan bacaan yang terdapat pada naskah sejenis, diteliti dan 

diadakan pembetulan. Berdasarkan perbandingan kata per kata, kelompok kata, 

serta bacaan naskah, telah diperoleh beberapa kelainan bacaan antara naskah 

sejenis. Kelainan tersebut kemudian dalam kritik teks dikelompokkan sesuai dengan 

jenis kesalahan tersebut. Jenis-jenis kelainan di dalam kritik teks adalah sebagai 

berikut: 
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Hiperkorek : yaitu perubahan ejaan karena pergeseran lafal. 

Substitusi : yaitu penggantian kata, kelompok kata, yang memiliki 

kesamaan makna. 

Transposisi : yaitu pertukaran letak suku kata, kata dan kelompok kata. 

Lakuna : yaitu bagian yang terlewati atau terlampaui, baik suku kata, 

kata dan kelompok kata. 

Adisi : yaitu bagian yang kelebihan atau terjadi penambahan, baik 

suku kata, kata dan kelompok kata. 

Perubahan kesalahan penyalin yang mengakibatkan perubahan makna 

Kritik teks di dalam penlitian ini melibatkan 2 (dua) buah naskah SB yakni 

naskah B (SB 48K) dan naskah C (SB 49K). Di dalam teks SB ini ditemukan 4 

(lima) macam kesalahan, yaitu: (1) hiperkorek, (2) substitusi, (3) lakuna, (4) 

perubahan kesalahan penyalin yang mengakibatkan perubahan makna. 

Hasil kritik teks dalam penelitian ini, dikemukakan dalam bentuk tabel. Tiap 

tabel menjabarkan tentang penggambaran bentuk kesalahan dari naskah landasan, 

yaitu naskah B (SB 48K) dan bentuk perbandingannya dengan naskah yang lain, 

yaitu naskah C (SB 49K). Bentuk perbaikan dalam tabel digunakan istilah edisi. 

Perbaikan dilakukan atas dasar perbandingan dengan naskah yang lain, di antaranya 

pertimbangan guru lagu dan guru wilangan, dalam bentuk tembang macapat, serta 

pertimbangan secara linguistik. 

Berikut ini adalah tabel kesalahan yang dikemukakan secara berurutan atau 

sesuai dengan jenis kesalahan yang telah disebut di atas. 
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Tabel XIII. Hiperkorek kata dan kelompok kata. 

No Hal B.b Naskah Penulisan Edisi 

1 101 

68 

5.6 

5.6 

B: anging 

C: anging 

………………………… 

………………………… 

* nanging 

2 101 

 

68 

6.4 

 

6.4 

B: Mukhamad 

tung… 

C: Mungkammat 

tung… 

………………………… 

………………………… 

Mukhamad 

tung… 

3 102 

69 

10.3 

10.3 

B: ngêrab ing… 

C: ngêrap ing… 

…………………………

………………………… 

* ngêrap ing… 

4 102 

69 

10.5 

10.5 

B: kontul a… 

C: kuntul a… 

…………………………

………………………… 

* kontul a… 

5 106 

 

71 

23.2 

 

23.2 

B: mungkhayat 

wu… 

C: mukhayat 

wu… 

………………………… 

………………………… 

* mukhayat 

wu… 

6 106 

71 

24.2 

24.2 

B:…n manusa 

C:…n manungsa 

…………………………

………………………… 

*…n manusa 

7 107 

72 

27.4& 
28.2 
27.4& 
28.2 

B: ringgit 

C: rigit 

…………………………

………………………… 

* ringgit 

8 107 

72 

28.5 

28.5 

B:…n dhalang 

C:…n dhanglang 

…………………………

………………………… 

*…n dhalang 
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9 108 

72 

29.3 

30.3 

B: ilapat 

C: ilafat 

………………………… 

………………………… 

ilapat 

10 108 

72 

29.4 

30.4 

B: kanapi 

C: kanafi 

…………………………

………………………… 

kanapi 

11 108 

72 

30.3 

31.3 

B:…d kak ing… 

C:…d kha ing… 

…………………………

………………………… 

…d kak ing… 

12 109 

 

73 

34.5 

 

35.5 

B:…n 

katêlanjukan 

C:…n 

kêtêlanjukan 

………………………… 

………………………… 

*…n 

katêlanjukan 

13 110 

74 

36.6 

37.6 

B: wraksa 

C: wrêksa 

…………………………

………………………… 

* wrêksa 

14 110 

74 

39.3 

40.3 

B: makripat ta… 

C: makrifat ta… 

…………………………

………………………… 

makripat ta… 

15 111 

74 

40.4 

41.4 

B: jagat lwir… 

C: jagad lwir… 

…………………………

………………………… 

* jagad lwir… 

16 113 

76 

47.6 

48.6 

B: sipat A… 

C: sifat A… 

…………………………

………………………… 

sipat A… 
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Tabel XIV. Substitusi 

No Hal B.b Naskah Penulisan Edisi 

1 101 

68 

5.6 

5.6 

B: malih 

C: sami 

…………………………

………………………… 

sami 

2 102 

 

69 

11.2 

 

11.2 

B: kapêndhêm 

ing… 

C: pinêndhêm 

ing… 

………………………… 

………………………… 

pinêndhêm 

ing… 

3 102 

69 

11.5 

11.5 

B: anggayuh 

C: angayuh 

…………………………

………………………… 

* anggayuh 

4 105 

71 

21.2 

21.2 

B: yêkti 

C: jati 

…………………………

………………………… 

jati 

5 106 

 

 

71-72 

26.2 

 

 

26.2 

 

B: sawênèh-

wênèh ingkang 

ling 

C: sawêwênèh 

ingkang angling 

…………………………

………………………… 

…………………………

………………………… 

sawênèh-

wênèh ingkang 

ling 

6 112 

76 

46.4 

47.4 

B: kapêcan de… 

C: kawêcan 

…………………………

………………………… 

* kapêcan de… 
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Tabel XV. Lakuna kata dan kelompok kata 

No Hal B.b Naskah Penulisan Edisi 

1 105 

71 

21.6 

21.6 

B:..n roro-roroning 

C: n roro-roning 

………………………… 

………………………… 

# …n roro-

roroning 

2 108 

73 

31.1 

32.1 

B: sajatine 

C: sajatining 

…………………………

………………………… 

* sajatining 

3 111 

75 

42.4 

43.4 

B: sêkar 

C: skar 

…………………………

………………………… 

# sêkar 

4 112 

76 

46.5 

47.4 

B: wadine 

C: wadining 

…………………………

………………………… 

* wadining 

 

Tabel XVI. perubahan kesalahan penyalin yang mengakibatkan perubahan makna 

No Hal B.b Naskah Penulisan Edisi 

2 108 

73 

32.4 

33.4 

B: pinurih 

C: pinêrih 

…………………………

………………………… 

* pinurih 

3 110 

74 

39.2 

40.2 

B: prandene yèn 

aningali 

C: prandening 

yèn 

paningaling 

…………………………

…………………………

…………………………

………………………… 

* prandening 

yèn 

paningaling 

4 112 45.2 B: makdum sar… ………………………… makdum sar… 
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75 46.2 C: adam sar… ………………………… 

5 112 

 

76 

47.1 

 

48.1 

B: tan no.. 

 

C: lan no… 

………………………… 

………………………… 

* lan no… 

Keterangan: 

No : nomor 
Hal : halaman 
B.b : bab/ bait 
* : pembetulan berdasarkan pertimbangan linguistik 
# : pembetulan berdasarkan konvensi tembang 

 

4.1.5 Transiterasi Naskah dan Aparat Kritik 

Naskah Suluk Baka ditulis dengan aksara Jawa. Oleh karena itu, transliterasi 

merupakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan dalam rangka 

penyuntingan teks. Hal ini sebagai usaha agar teks naskah tersebut dapat dibaca 

oleh kalangan yang lebih luas, tidak hanya dari suku Jawa saja. Transliterasi 

menurut Edward Djamaris (1991) adalah pengalihan huruf demi huruf dari satu 

abjad ke abjad yang lain. (h.199). Namun, prinsip transliterasi tersebut tidak 

sepenuhnya dapat diterapkan karena sistem ejaan penulisan aksara Jawa ada 

perbedaan dengan sistem ejaan penulisan aksara Latin. Untuk itu, dalam 

transliterasi ini digunakan Pedoman Umun Ejaan Bahasa Jawa yang 

Disempurnakan (Sudaryanto, 1990) sebagai dasar acuan penulisan bahasa Jawa 

dalam suntingan ini. Agar lebih jelas, berikut ini dijelaskan penerapannya. 

Transliterasi dari huruf Jawa ke huruf Latin yang tidak sesuai dengan kaidah 

bahasa disesuaikan dengan ejaan penulisan yang benar sesuai dengan pedoman 

yang digunakan.  
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Sastra laku ditransliterasikan dengan tidak mengulang konsonan penutup pada 

kata berikutnya. Misalnya: 

ditransliterasikan tan ana (Bait 3.1), 

ditransliterasikan dènatèki-tèki (Bait 22.4), 

ditransliterasikan apan iku (Bait 23.3). 

Hal tersebut dilakukan karena kata-kata tersebut tidak menunjukkan ciri-ciri 

bahasa lama. Dengan transliterasi yang demikian maka akan lebih mudah untuk 

dibaca dan dipahami. 

Sedangkan sistem penulisan aksara Jawa yang menunjukkan ciri-ciri bahasa 

lama ditransliterasikan dengan tetap mempertahankan ciri-ciri bahasa lama tersebut. 

Namun ciri-ciri bahasa lama dalam naskah ini sangat sedikit, contohnya adalah kata 

ywa (bait 46.4). 

Dalam rangka suntingan teks cara penyajiannya adalah dengan menentukan 

naskah dasar yang akan disunting yaitu naskah SB 48K. Jika terjadi kesalahan 

karena kekurangan atau kelebihan pada teks dasar maka digunakan naskah SB 49K, 

sebagai teks pembantu untuk membetulkan kesalahan, kekurangan, dan kelebihan 

pada teks dasar. Tujuan dari suntingan teks ini adalah berusaha untuk membebaskan 

teks dari segala kesalahan, supaya teks tersebut dapat dipahami sejelas-jelasnya. 

Perbaikan tersebut didasarkan pada ejaan, makna yang lebih jelas, bentuk, serta 

aturan-aturan metrum yang lebih sesuai. 

Berdasarkan perbandingan tersebut bacaan yang dipilih dari naskah dasar, 

yaitu naskah B (SB 48K), sedangkan varian dari naskah C (SB 49K) dicatat dalam 

aparat kritik. Jika naskah dasar terdapat bacaan yang tidak jelas, ketinggalan, atau 
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ada tambahan, maka bacaan naskah dasar tersebut dibetulkan dengan cara diganti, 

ditambah, atau dikurangi. Pembetulan bacaan naskah dasar tersebut dicatat dalam 

aparat kritik. Hal ini penting, karena bila bacaan yang dibetulkan tersebut ternyata 

tidak sesuai atau salah, maka data dari bacaan yang berasal dari naskah dasar 

tersebut tidak hilang, karena sudah dicatat dalam aparat kritik. Dalam suntingan ini 

aparat kritik langsung diletakkan di bagian bawah bacaan yaitu berupa footnote 

dengan menggunakan angka Arab. 

Agar suntingan teks naskah Suluk Baka ini mudah dan dapat dikenal di 

kalangan masyarakat yang lebih luas, maka penyajian suntingan teks ini diusahakan 

agar susunannya mudah dibaca dan dipahami. Untuk memudahkan pemahaman 

terhadap teks ini, suntingan teks disajikan per-baris dan juga digunakan tanda-tanda 

sebagai berikut: 

1) Pupuh diberi nomor dengan menggunakan angka Romawi, misalnya pupuh I 

Kinanthi. 

2) Penomoran bait menggunakan nomor dengan angka Arab. 

3) Penyajian baris per baris (larik per larik) disusun ke bawah agar memudahkan 

pembaca untuk mengembalikan kepada konvensi pola persajakan macapat 

yang berlaku, sekaligus memberikan kemudahan pemahaman isi naskah 

tersebut. 

4) Angka dengan tanda [1], [2], [3] dan seterusnya, menunjukkan pergantian 

halaman. 

5) Angka Arab ukuran kecil di atas 1, 2, 3, dst.  menunjukan catatan atau kritik teks. 
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6) Angka Arab ukuran kecil di atas dengan tanda kurung tutup 1)...1), 2)...2), 3)...3), dst.  

menunjukan catatan atau kritik teks kelompok kata. 

7) Tanda [...] menunjukkan pembetulan berdasarkan interpertasi penulis. 

8) Tanda ^ di atas vokal e dibaca [¶] seperti dalam bahasa Indonesia kata emas, 

selamat. 

9) Tanda ` di atas vokal e dibaca [з] seperti dalam bahasa Indonesia kata ember, 

sukses. 

10) Tanda # menunjukkan bahwa kata tersebut dibetulkan berdasarkan konvensi 

tembang. 

11) Tanda * menunjukkan bahwa kata tersebut dibetulkan berdasarkan 

pertimbangan linguistik. 
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I. Suluk Baka Kinanthi 

1. Kinanthi ingkang winuwus 

wontên baka luwih adi 

lir wali angundang dhalang 

saparipolahing ringgit 

sayêkti saking dhêdhalang 

lan sapangucaping/ ringgit [100] 

2. saking dhêdhalang puniku 

solah pangucapirèki 

Ki Dhalang pan wujud Baka 

upama dhalang lan ringgit 

lir kawula lan Kang Murba 

sayêkti silih-sinilih 

3. tan ana kêkalihipun 

lamun tan silih-sinilih 

wayange lawan Kang Murba 

mangkana kawula Gusti 

tan nyata ing kalihira 

lamun tan silih-sinilih 

4. Ya Allah kalawan rasul 
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kadi dhalang lawan ringgit 

Allah kang mangka dhêdhalang 

rasul kang upama ringgit 

ringgit kalawan ki dhalang 

tansah asilih-sinilih 

5. poma sira aja korup 

 mring pamisahing kêkalih 

 dhalang-dhalang wayang-wayang 

 kawula-kawula pasthi 

 gu/- sti-gusti lah panggihna [101] 

 [nanging]1 kawruhana sami2 

6. ing pasthining kawulèku 

yèn padudon tampaning sih 

ing padune iku iya 

tan ana Mukhamad3 tunggil 

iya Gusti ya kawula 

iya ulun iya dasih 

7. pasthi nora kêna iku 

 ana dene tampaning sih 

 ya dening tan kêna pisah 

 lawan kawruhana malih 

                                                 
1 * B& C : anging 
2 B: malih 
3 C: Mungkammat 
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 pasthi sakèhing kawula 

 minallahi mangallahi 

8. lan malihe lillulahu  

 têgêse kawula iki 

 anane saking pangeran 

 sarta pangeranirèki 

 lan kawula iku iya 

 wêwayanganing Hyang Widdhi 

9. wayangan lawan suksmèku 

 iku panggihêna nuli/ 

 poma sira dipunawas [102] 

 lir ngangsu pikulan warih 

 lan ngambil gêni dêdamar 

 kodhok angêmul lèngnèki 

10. lan warangka manjing dhuwung 

 parahu amot jaladri 

 kuda ngêrap4 ing pandêngan 

 kalawan gêgêring mimis 

 tapaking kontul5 anglayang 

 pambarêp adhining wragil 

11. lan tambining pucang iku 

                                                                                                                                      
 
4 * B: ngêrab 
5 * C: kuntul  
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 siti pinêndhêm6 ing bumi 

 lan banyu kinum ing toya 

 lumpuh angidêri bumi 

 cebol anggayuh7 ngakasa 

 kang wuta atuduh margi 

12. bisu amungkasi padu 

 srêngenge pine lan malih 

 ingkang pawaka binakar 

 walanjar durung alaki 

 randha manak bêra/- naan [103] 

 sajatine maksih sunthi 

13. parawan nusoni iku 

 lan taksih ing priyanèki 

 atine kang wuluh wungwang 

 sawung kaluruk sajroning 

 turu lan wêkasan benjang 

 jatining lanang lan èstri 

14. jatining kawula iku 

 lawan sajatining Gusti 

 jatining ringgit lan dhalang 

 ana gusti andêdasih 

                                                 
6 B: kapêndhêm 
 
7 * C: angayuh 
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 kèngkèn duk lagya dinuta 

 kawula dènkawulani 

15. wontên punang madhêp ngidul 

 duk madhêp ngalèr lan malih 

 wontên ingkang madhêp ngetan 

 duk madhêp mangilèn tuwin 

 wontên kang madhêp mangandhap 

 duk lagya madhêp manginggil 

16. gutuk êlor kêna kidul 

 gutuk kidul lor kang kêni/ 

 gutuk kulon kêna wetan [104] 

 gutuk wetan kulon kêni 

 gutuk pribadi kênèng lyan 

 gutuk lyan kêna pribadi 

17. wontên nalikane sêpuh 

duk lagya anomirèki 

wontên anom duk ing tuwa 

irêng nalikane putih 

lawan katon kang kalingan 

wêkasan lagi awiwit 

18. angèdhèng anèng garumbul 

 adhedhe sajroning warih 
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 silulup anèng dharatan 

 lêlungan nalika prapti 

 singêdan anèng pêpadhang 

 lanang nalikane èstri 

19. èstri nalika priyèku 

 heh sagung kang ahli buddhi 

 grahitanên iku padha 

 poma dèn kongsi/ kapanggih [105] 

 pan iku sasmitanira 

 janma kang punjul sasami 

20. lamun sira nora wêruh 

 takona janma kang luwih 

 ingkang wus ngarip ing Kuran 

 ngungsêda dèn kongsi olih 

 aja wêdi dening guna 

 jêr pakewuh ujar iki 

21. pan akèh kang tiba luput 

 ragane dèndalih jati8 

 marmane kèh tibèng sasar 

 poma gurokna sayêkti 

 tunggaling gusti kawula 

 lan 9)roro-roroning9) tunggil 

                                                 
8 B: yêkti 
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22. tunggil tunggale sawujud 

 wujuding kawula Gusti 

 lan sampurnaning panêmbah 

 poma dènatèki-tèki 

 dèn rampung paningalira 

 aywa katungkul sirèki/ 

23. dening wujud tunggal iku [106] 

mukhayat10 wujudirèki 

apan iku wêwujudan 

tan ana towangirèki 

saprênah prayoganira 

tan ketang gon ala bêcik 

24. mêngkono pambêkanipun 

 yèn manusa11 kang wus ngarip 

 tan na etang kiri kanan 

 tan narèntèng tan naricik 

 datan ing wuri tan ngarsa 

 miwah ing ngandhap lan nginggil 

25. adoh parêk ika iku 

 iki nora dene tangi 

                                                                                                                                      
9)  9) # C: roro-roning 
 
10 * B: mungkhayat 
11 * C: manungsa 
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 ingakên sadayanira 

 iku tingaling kang luwih 

 kang satêngah agênturan 

 wênèh kapapaging margi 

26. wênèh ingkang kapidulu 

 12)sawênèh-wênèh ingkang ling12) 

 sawênèh/ ana kang kocap [107] 

 sawênèh ana tutwuri 

 iku kabèh kawruhana 

 basa kapapag kapering 

27. lan malih poma dèn wêruh 

 rampunge dhalang lan ringgit 

 rampung ing Gusti kawula 

 dhalang pan nyata ing ringgit13 

 ringgit pan nyata ing dhalang 

 kawula nyata ing Gusti 

28. Gusti nyata kawulèku 

 êndi dhalang êndi ringgit14 

 êndi Gusti di kawula 

 wruha pisah kumpulnèki 

 lan sapa kang aran dhalang15 

                                                 
12) 12) C: sawêwêneh ingkang angling 
13 * C: rigit 
14 * C: rigit 
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 lan sapa kang aran ringgit 

29. roh ngakal kalawan ênur 

 iku dènarani ringgit 

 pan iku wayang ilapat16 

 kanapi17 aranirèki 

 dudu sajatining wayang/ 

 pan wêwayangan sayêkti [108] 

30. dening kang cupêt ing kawruh 

 iku dènarani ringgit 

 wujud kak18 ingaran dhalang 

 kawruh wong kang durung ngarip 

 pasthine iku nanging ta 

 wontên undhakipun malih 

31. sajatining19 dhalang iku 

  lawan sajatining ringgit 

 pan kapanggih ing panunggal 

 ira kawula lan Gusti 

 ing kono dipunwaspada 

 marang wirasaning wangsit 

32. dènkacipta sasmitèku 

                                                                                                                                      
15 * C: dhanglang 
16 C: ilafat 
 
17 C: kanafi 
18 C: kha 
19 * B: sajatine 
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 yèn wus tan ngulati malih 

 katêmu nèng sêla-sêla 

 sajatine kang pinurih20 

 kang micara pinicara 

 kang dènrasani ngrasani 

33. kang dinulu kang andulu 

 kang ngulati dènulati 

 iku pancasing wica/- ra [109] 

 tan ana wirasan malih 

 yaiku rahsaning rahsa 

 surahsa-rahsa sajati 

34. rasanên rahsa kang mungguh 

 ing rahsanira pribadi 

 kang sarta lawan pitêdah 

 ing guru kang sampun ngarip 

 dadi tan katêlanjukan21 

 rampunging dhalang lan ringgit 

35. aja sira mangu-mangu 

 idhêpmu aja sak sêrik 

 aja mêksih amêmitra 

 lan aja sarupa mêksih 

                                                 
20 * C: pinêrih 
 
21 * C: kêtêlanjukan 
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 dadi bakal yèn mangkana 

 têmah kapiran sirèki 

36. jêr kang satêngah wong iku 

 jajah desa milangkori 

 dèn bêbanjar mrana-mrana 

 nora wêruh yèn tutwuri 

 pan balolokên kêwala 

 walang wrêksa22 kang lar wilis/ 

37. tan buh pinangeran iku [110] 

 kang konang gung angayêngi 

 aja mangmang ing pangeran 

 kang nyata asih ing dasih 

 ing sarira dènpungsênga 

 iku kang mangka gêgênti 

38. sayêkti paesan wujud 

 wujud tunggal tan kêkalih 

 apan nora kêna pisah 

 ing kono goning ngawruhi 

 wit ning kang tan wruh kadohan 

 sarirane dènsinggahi 

39. dendalih pisaha iku 

 23)prandening yèn paningaling 23) 
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 wong kang makripat24 tan ketang 

 jaba jero ngarep wuri 

 ngandhap nginggil ana ora 

 brastha tan nganggo pinrinci 

40. datan andulu dinulu 

 panêmbahe ta/- n sarênti [111] 

 alanggêng ing ananira 

 gumêlêng ing jagad25 lwirning 

 dumadi pan kalimputan 

 sêmbah sinêmbah pribadi 

41. ing makrup sampurnanipun 

 marmane datan kaèksi 

 kalimput kandhih ing tunggal 

 tunggal tunggaling sawiji 

 yaiku sêgara mulya 

 pan sakèhing para nabi 

42. wali mukmin ngulamèku 

 samya wuta bisu tuli 

 lumpuh suwung tanpa solah 

 lir sêkar26 pangambunèki 

 jêr kalimput raganira 

                                                                                                                                      
22 * B: wraksa 
23) * B: prandene yen aningali 
24 C: makrifat 
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 kandhih dening Dzat Sajati 

43. pan kadya duk noranipun 

 iku sajatining dasih 

 apan nora kadariyah 

 nora kajabariyahi 

 tan amuji tan a/-nêmbah [112] 

 pan kang muji kang pinuji 

44. mung sinilih bae iku 

 dening ta obahing dasih 

 dudu obahe priyangga 

 sayêkti obahing Gusti 

 Gusti tan obah priyangga 

 Lamun tan nilih ing dasih 

45. nanging tunggal tan ro wujud 

  yèn roro lir makdum27 sarpin 

 lan malih kawikanana 

 kawula tan dadi Gusti 

 iku tingaling sarengat 

 dening sampurnaning puji 

46. datan andulu dinulu 

 swuh brastha papan lan tulis 

                                                                                                                                      
25 * B: jagat 
26 # C: skar 
27 C: adam 
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 apan wus rasa Pangeran 

 ywa kapêcan28 dening tampi 

 wadine nênggih tan pisah 

 dening tan ana pribadi 

47. anane lan29 noranipun/ 

 tan sinêdya ananèki [113] 

 dinadèkkên dening suksma 

 mapan kinarya gagênti 

 lan kinarya sêksining Dzat 

 Sipat30 Asma Apngal nênggih 

48. yèn langgênge tan sakuthu 

tur wimbuh purba sirèki 

Mahasuci ananira 

tanpa lawan timbangnèki 

jumênêng lan dhèwèkira 

wus nora samar sayêkti 

 

 

                                                 
28 C: kawêcan 
29 * B: tan 
 
30 C: sifat 
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4.1.6 Terjemahan 

Dalam mengikuti larik dan baris teks, tanda baca akan dimanfaatkan di dalam 

terjemahan untuk memperjelas makna, terutama dalam menandaskan kesatuan frasa 

dan kalimat yang ada pada larik dan bait macapat itu. 

I. Kinanthi 

 Suluk Baka kinanthi. 

1. Diceritakan dalam tembang Kinanthi. 

 yang dikemas dalam Suluk Baka yang begitu indah. 

 Seperti wali mengundang dalang. 

 Segala tingkah laku dalam wayang, 

 nyata berasal dari dalang. 

 Dan segala ucapannya wayang, 

2. adalah dari dalangnya itu. 

 Segala tingkah dan ucapan kamu ini, 

 adalah dari ki dalang yang memiliki sifat kekal. 

 Perumpamaan dalang dengan wayang, 

 adalah seperti kawula dengan Yang Kuasa, 

 yang nyata saling terkait keduanya. 

3. Tidak ada keduanya, 

  jika tidak saling terkait, 

 yakni antara wayangnya dengan Yang Kuasa. 

 Begitu juga dengan kawula dan Gusti. 

 Tidak nyata antara keduanya, 
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 jika tidak saling terkait. 

4. ya Allah dan rasul, 

  bagai dalang dengan wayang. 

 Allah sebagai dalang. 

 Rasul sebagai wayang. 

 Wayang dengan ki dalang, 

 selalu saling terkait. 

5. Kamu jangan menyembunyikan,   

 terhadap perbedaan keduanya. 

 Dalang sebagai dalang, wayang sebagai wayang, 

 kawula tetap sebagai kawula. 

 Gusti gusti temukanlah. 

 Namun, ketahuilah kembali 

6. apa yang menjadi ketetapan kawula itu. 

 Jika berbantahan dalam menerima sesuatu 

 ketika dalam perdebatan. Sesuatu itu ialah 

 tidak ada Muhammad tunggal; 

 karena dia itu gabungan dari Gusti dan kawula 

 juga hamba dan abdi. 

7. Hal itu tidak boleh terjadi, 

 adanya penerimaan seperti ini; 

 yakni keduanya tidak boleh berpisah. 

 Juga ketahuilah lagi, 
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 pasti bahwa semua manusia itu, 

 berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. 

8. Dan berubahnya manusia itu juga kehendak-Nya. 

  Arti dari kawula ini adalah 

 berasal dari Pangeran 

 yang juga merupakan Pangeran kamu ini. 

 Dan kawula itu juga, 

 adalah gambaran dari Hyang Widdhi, 

9. (yang terdiri atas) badan dengan suksma itu. 

 Hal itu temukanlah kemudian. 

 Karena kamu sebenarnya senantiasa diawasi. 

 Seperti mengambil air memakai pikulan air 

 dan mengambil api dengan bekal api. 

 Kodok menutupi liang tempat tinggalnya. 

10. Dan selubung keris masuk dalam keris. 

 Perahu melingkupi lautan. 

 Kuda yang berlari cepat di kandangnya. 

 Dengan gigiring peluru. 

 Jejak bangau terbang. 

 Anak sulung adiknya si bungsu. 

11. dan tambining pohon pucang itu. 

 Tanah yang terpendam di bumi. 

 Dan air yang direndam dalam air. 
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 Lumpuh mengelilingi bumi. 

 Cebol meraih angkasa. 

 Orang buta sebagai petunjuk jalan. 

12. Orang bisu mengakhiri perdebatan. 

 Matahari dijemur, dan lagi 

 api yang dibakar. 

 Janda muda belum menikah. 

 Juga janda yang memiliki (melahirkan) anak. 

 Sebenarnya masih perawan, 

13. perawan yang menyusui itu. 

 Dan masih terikat oleh lelaki, 

 hatinya yang ada di dalam badan jasmani. 

 Ayam jantan berkokok di dalam 

 tidur dan akhir pagi. 

 Sebenarnya laki-laki dan perempuan itu, 

14. adalah sebenarnya kawula, 

 dengan sebenarnya Gusti. 

 Keduanya merupakan gambaran nyata dari wayang dan dalang. 

 Ada gusti yang mengabdi, 

 menyuruh ketika lagi disuruh 

 hamba yang dihambai. 

15. Ada yang menghadap ke selatan  

 ketika sedang menghadap ke utara, dan lagi 
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 ada yang menghadap ke timur, 

 ketika sedang menghadap ke barat. Dan 

 ada yang menghadap ke bawah, 

 ketika masih menghadap ke atas. 

16. Membidik ke utara kena selatan. 

  Membidik selatan, utara yang kena. 

 Membidik barat kena timur. 

 Membidik timur, barat yang kena. 

 Membidik diri, kena orang lain. 

 Membidik orang lain, kena diri sendiri. 

17. Ada yang merasa tua, 

 padahal kenyataannya masih muda. 

 Muda ketika sudah tua. 

 Hitam tatkala putih. 

 Seperti sesuatu yang nyata, namun tampak samar-samar. 

 Akhirnya baru mulai. 

18. Bersembunyi di semak-semak. 

Berjemur di dalam air. 

Menyelam di daratan. 

Bepergian ketika baru datang. 

Bersembunyi di tempat terang. 

Lelaki ketika wanita, 

19. wanita ketika laki-laki. 
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 Hei para cerdik pandai. 

 Pikirkanlah renungan itu 

 dengan (kamu) sungguh-sungguh, hingga dapat menemukan. 

 Hal itulah yang menjadi isyarat, bahwa dirimu 

 manusia yang melebihi manusia yang lain. 

20. Jika kamu tidak tahu, 

 bertanyalah kepada orang yang pandai 

 yang mengerti tentang Al Qur’an. 

 Berusahalah dengan keras hingga (kamu) mendapatkan ilmunya. 

 Jangan takut akan gunanya ilmu itu nanti. 

 Sehingga merasa segan melaksanakan nasihat ini. 

21. Banyak orang yang salah. 

Raganya disangka akan kekal. 

Oleh karena itu, banyak yang jatuh dalam kesesatan. 

Dengan berpedoman pada kebenaran, 

yakni tunggalnya Gusti kawula 

dan kedua-duanya tunggal. 

22. Satu tunggalnya satu wujud. 

Wujudnya kawula Gusti, 

dan sempurnanya ibadah itu, 

jika kamu rajin melaksanakan perintah, 

hingga selasai penglihatanmu. 

Janganlah kamu terjebak, 
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23. oleh wujud tunggal itu. 

 Wujud ini hanya ada jika kamu hidup. 

 Sebab itu hanya wujud saja,  

 tidak ada jarak kamu ini. 

 Sebaiknya kamu menuju satu arah saja. 

 Tidak memperhitungkan tempat buruk dan baik. 

24. Demikian perasaannya, 

jika manusia disebut bijaksana itu. 

Dalam pandangannya, tidak mengindahkan lagi yang ada di kiri kanan. 

Tidak menyatukan dan tidak membagi. 

Tidak di belakang, tidak di depan. 

Tidak di bawah dan di atas. 

25. Jauh dekat sana sini. 

 Ini tidak juga bangun. 

 Lihatlah semuanya. 

 Itu penglihatan yang sempurna. 

 Yang ketika keadaan menjadi kacau 

 ada yang dijadikan sebagai petunjuk jalan. 

 Selain yang dilihat 

di antaranya, ada yang di dalam pikiran. 

Di antaranya ada yang terucap. 

Selainnya ada yang di belakang. 

Semua itu harus kamu ketahui, 
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bahasa yang ditemui dibagi. 

27. Dan lagi upama diketahui 

 selesainya dalang dan wayang 

 adalah selesainya hubungan Gusti kawula. 

 Tetapi dalang nyata di dalam wayang, 

 dan bukankah wayang nyata di dalam dalang. 

 Sebagaimana kawula nyata bagi Gusti. 

28. Gusti nyata bagi para kawula. 

Mana dalang mana wayang, 

mana Gusti, mana kawula. 

Ketahuilah pisah kumpulnya keduanya. 

Dan siapa yang disebut dalang, 

dan siapa yang disebut wayang. 

29. Roh, akal dengan nur.  

 Itu disebut wayang manusia. 

 Tetapi itu hanya wayang pengantara, 

 yang disebut nafi (tidak ada). 

 Bukan sebenar-benarnya wayang. 

 Akan tetapi, nafi mirip dengan wayang itu; yang sebenarnya 

30. oleh orang yang memiliki sedikit ilmu 

 disebut wayang. 

 Maka wujud “Ada yang benar”  yang disebut dalang itulah 

 pendapat orang yang belum arif. 
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 Memang itu benar, akan tetapi 

 masih ada yang lebih tinggi lagi. 

31. Sebenarnya dalang itu, 

 dengan wayang yang sebenarnya, 

 akan bertemu menjadi satu  

  denganmu sebagai kawula dan Gusti. 

 Perhatikan itu sungguh-sungguh 

 kepada arti keterangan dari pertanda ini. 

32. Pikirkanlah makna yang sebenarnya dari simbol-simbol itu. 

 Jika sudah, tidak dilihat lagi. 

 Ditemukan di sela-sela. 

 Sebenarnya yang diambil manfaatnya 

 yaitu yang membicarakan dibicarakan 

 yang dibicarakan membicarakan. 

33. Yang dilihat yang melihat,  

 yang mencari dicari. 

 Itu merupakan tujuan dari pembicaraan. 

 Tidak ada pembicaraan lagi, 

 yaitu rahasianya rahasia, 

 merahasiakan rahasia sejati. 

34. Rasakanlah rahasia yang patut. 

Di dalam rahasia pribadimu. 

Yang juga dengan petunjuk 
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dari guru yang sudah paham. 

Menjadi tidak akan ketemu 

dengan akhir hubungan dalang dan wayang. 

35. Janganlah kamu ragu-ragu. 

 Perasaanmu jangan sampai iri. 

 (hal itu) jangan (terjadi jika) masih (ingin) berteman 

 dan jangan masih serupa (dengan hal itu). 

 Jika demikian akan berakibat 

 menjadi terlantar kamu nanti. 

36. Sebenarnya, sebagian orang itu 

 melakukan pengembaraan ke berbagai tempat 

 dan menyebar ke mana-mana 

 tidak tahu bahwa mengikuti dari belakang 

 dan karena tidak dapat melihat (karena silau) semata 

 adalah bagai belalang kayu yang bersayap hijau. 

37. Tiada mengerti bahwa yang dianggap Tuhan itu, 

Yang terkenal selalu mengelilingi. 

Jangan ragu-ragu kepada adanya Tuhan, 

yang nyata kasih-Nya kepada hamba. 

Di badan dicari di mana-mana. 

Itu sebagai pengganti. 

38. Nyata wujud jelmaan  

 wujud satu tidak berbilang. 
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 Yang tidak boleh pisah. 

 Di situ tempatnya untuk mengetahui 

 Pohon, tetapi yang tidak kelihatan dari kejauhan, 

 Badannya disinggahi. 

39 Disangka pisahnya itu. 

Jika sekiranya merupakan penglihatan 

orang yang ma’rifat itu; maka dia tidak memperhatikan lagi 

luar, dalam, depan, belakang, 

bawah, atas ada tidak. 

Rusak tidak memakai perincian. 

40. Tidak melihat dilihat 

 menyembahnya, tidak secara bersamaan. 

 Kekal di dalamnya. 

 Disatukan di jagad semuanya. 

 Menjadi tidak tahu karena terliputi. 

 Sembah disembah sendiri, 

41. dalam kesempurnaan yang baik. 

 Oleh karena itu, orang tidak melihat apapun lagi. 

 Semua diliputi dan ditutupi oleh Hyang Tunggal. 

 Tunggal tunggalnya Esa 

 yaitu samudra kemulyaan 

 dari kebanyakan para nabi. 

42. Wali, mukmin, ulama iku, 
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 semuanya buta, bisu, tuli, 

 lumpuh tiada berilmu, tidak bertingkah. 

 Seperti baunya bunga ini. 

 Kemudian terliputi badanmu 

 tergeser oleh Dzat Sejati. 

43. Tetapi umpama ketika tidaknya 

 itu seorang kawula 

 sebab bukan takdir Ilahi. 

 (Manusia) tidak mempunyai kuasa apa-apa. 

 Tidak memuji tidak menyembah, 

 karena yang memuji adalah yang dipuji. 

44. Hanya meminjam saja hal itu. 

 Oleh setiap geraknya kawula, 

 bukan geraknya sendiri. 

 Nyata geraknya Gusti, 

 gusti tidak bergerak sendiri. 

 Jika tidak meminjam kawula. 

45. Tetapi tunggal tidak berwujud dua. 

  Jika dua bagai makdum sarpin. 

 Dan lagi ketahuilah, 

 kawula tidak bisa menjadi Gusti. 

 Itu dilihat dari sisi syariat. 

 Oleh sempurnanya puji, 
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46. tidak melihat apapun lagi. 

 leburnya papan dan tulis. 

 Jika sudah mencapai rasa Pangeran, 

 jangan diramalkan oleh penerimaan. 

 Karena rahasianya, yakni (rahasia) tidak pisah (tersebut), 

 oleh karena tidak ada pribadi. 

47. Ada dan tidaknya, 

 tidak di maksud adanya ini. 

 Dijadikan oleh suksma 

 yang mapan dikaryakan, diganti 

 dan dikaryakan saksinya Dzat, 

 yaitu sifat Asma Af’al. 

48. Jika kekalnya tidak sekutu,  

 juga bertambah kuasa kamu ini. 

 Maha Suci adanya, 

 tanpa lawan pertimbangan macam-macam. 

 Berdiri sendiri, 

 tanpa ada kekhawatiran lagi. 
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4.2 Kajian Isi 

Kajian isi mengungkapkan isi yang terkandung dalam Suluk Baka. Secara 

garis besar serat ini menceritakan tentang pelajaran hidup manusia untuk meraih 

tujuan hidupnya yang didasarkan pada falsafah wayang. Usaha yang dilakukan 

untuk meraih tujuan hidup itu tak lain adalah belajar tentang ilmu agama mulai dari 

penguatan pondasi awal, yakni ilmu tauhid sampai pada gambaran tingkatan ilmu 

yang tertinggi, yakni ma’rifat atau penyatuan antara hamba dengan Sang Pencipta.  

Sedangkan isi ajaran yang terkandung di dalamnya, di antaranya adalah: 

(1) Adanya kesatuan mistik. 

(2) Pengertian Baka dan ajaran ilmu tauhid (disertai dengan unsur-unsur yang 

terdapat pada diri manusia dan gambaran tingkatan ilmu dari orang awam). 

(3) Ajaran ilmu tasawuf, yang terdiri atas: perumpamaan yang menggambarkan 

ma’rifat beserta perintah untuk berguru kepada orang yang faham akan ilmu 

agama, cara untuk memantapkan hati, tanda-tanda orang yang mencapai 

ma’rifat dan beberapa cara untuk mencapai tahap ma’rifat. 

(4) Perintah untuk menjauhi sifat tercela, serta akibat yang ditimbulkan bila 

memiliki sifat tersebut. 

Demikian gambaran singkat mengenai sebagian isi dari SB yang akan dikaji. 

Selengkapnya, akan dijabarkan di dalam bagian ini, sebagai berikut: 

 

4.2.1 Adanya Kesatuan Mistik 
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Kesatuan mistik menurut Sri Mulyono (1979) merupakan keadaan di mana 

antara yang dikuasai dengan yang menguasai, antara yang diperintah dengan yang 

memberi perintah sudah menjadi satu kehendaknya. Kalau kesatuan kehendak ini 

diteruskan, maka akan tercapai “puncak dari segala rasa”. Bila pada saatnya tiba 

untuk secara lengkap bersatu dalam ketiadaan, sehingga akhirnya tidak ada gerakan 

dan pembicaraan lagi.  

Pokok ajaran pertama ini termaktub pada bait 1 sampai bait 2 baris 2, yang 

menceritakan tentang wayang yang menghadirkan dalang. Pengertian ‘wayang’ di 

dalam konteks ini adalah perwujudan dari manusia. Sedangkan ‘dalang’ pada 

konteks ini, menurut Prijohoetomo, dalam Sri Mulyono (1979), melambangkan 

sang pramana (roh atau jiwa yang menggerakkan wayang, ke Timur, ke Selatan, ke 

Utara dan ke seluruh penjuru angin). Pendeknya semua digerakkan oleh ki dalang. 

Namun demikian, perlu diingat bahwa dalang mempergelarkan pertunjukan wayang 

itu ada yang menyuruh, yaitu oleh tuan rumah yang berhajat menanggap wayang 

yang di dalam SB, tuan rumah diungkapkan sebagai wali yang angundang dhalang. 

Tuan rumah yang berhajat wayangan itu tidak dapat dilihat oleh siapapun. Karena ia 

(yang menanggap wayang) memang benar-benar melambangkan Hyang Suksma 

atau Tuhan yang tidak tampak dan tidak dapat dijangkau oleh akal budi dan pikiran 

atau disebut bersifat transenden, tetapi sekaligus juga immanen ‘anglimputi’; 

sedangkan dalang melambangkan sang pramana ‘roh jasmani’.  

Menurut filsafat Dewaruci, pramana dinyatakan sebagai berikut: 

“…kang kumilat cahyane, ingkang sawang puputran mutyara angkara-kara 
murub pan pramana arane sayekti uripe kang sarira…” 
“pramana puniku tunggal pan neng sarira nging tan melu sungkawa prihatin 
enggone aneng raga”. 
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Kutipan tersebut dapat diulas sebagai berikut: 

Pramana adalah boneka gading yang menyala bercahaya yang menghidupi 

badan kita. Pramana merupakan bagian dari tubuh, tetapi ia tidak dapat rusak, 

bahkan bebas dari kesedihan dan penderitaan. Jika pramana (roh) meninggalkan 

raga, maka raga tidak berdaya (mati) dan wujud raga ini akan rusak. Sedangkan 

pramana ini hidupnya tergantung kepada Hyang Suksma. (hal. 158). 

Dalang (pramana) inilah yang menyebabkan wayang-wayang tersebut dapat 

berjalan, berbicara dan menampakkan diri. Pendek kata dalanglah yang merupakan 

lambang dari budi. Sebagaimana yang termaktub di dalam Centhini “budi ngling 

ing dhalang manon” (bait.33 baris 5 pupuh Megatruh). Hidup atau jiwa ini masuk 

ke dalam raga, kemudian menggerakkan raga seperti halnya “dalang” masuk ke 

dalam “wayang”, kemudian menggerakkan wayang. Wayang pun tidak akan dapat 

berbicara dan bertindak kalau tidak ada dalang. Begitu juga halnya dengan manusia. 

Manusia tidak akan dapat berbicara dan bertindak, kalau tidak memiliki jiwa. (Sri 

Mulyono 1979: 129-130). 

Konsep dalang sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, serta konsep 

kesatuan mistik, di dalam teks SB termaktub di dalam bait 1 sampai bait 2 baris 2 

sebagai berikut: 

Kinanthi ingkang winuwus 
wontên baka luwih adi 
lir wali angundang dhalang 
saparipolah ing ringgit 
sayêkti saking dhêdhalang 
lan sapangucaping ringgit 

 saking dhêdhalang puniku 
solah pangucapirèki 
Ki Dhalang pan wujud Baka 
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… 

 

terjemahan: 

‘Diceritakan dalam tembang Kinanthi. 
yang dikemas dalam Suluk Baka yang begitu indah. 
Seperti wali mengundang dalang. 
Segala tingkah laku dalam wayang, 
nyata berasal dari dalang. 
Dan segala ucapannya wayang, 

adalah dari dalangnya itu. 
Segala tingkah dan ucapan kamu ini, 
adalah dari Ki Dalang (luhur) yang memiliki sifat kekal.’ 
… 

Teks ini mengandung pengertian bahwa manusia itu memiliki dua unsur 

utama yakni wayang ‘fisik’ dan dalang ‘roh/ pramana’. Kedua unsur itu disatukan 

oleh Yang Abadi (Allah) dalam diri manusia seutuhnya dengan segala 

kebebasannya yang telah ditetapkan oleh-Nya sebelum ia diturunkan ke bumi 

(dalam teks di atas, Yang Abadi dikiaskan sebagai “Wali”). Dalang ‘roh’ setelah 

disatukan dengan jasad manusia, maka selanjutnya menjadi tanggung jawab dari 

manusia itu. Hal ini berlangsung selama hidup manusia di dunia. Dengan kata lain 

dalang ‘roh’ tersebut di dalam kehidupan ini diserahkan kepada manusia untuk 

menjaganya. Apakah ia akan digunakan untuk hal yang baik ataukah sebaliknya, 

semua itu terserah dari manusia. Bila selama hidupnya dalang dan wayang tersebut 

digunakan untuk mencapai kesempurnaan ibadah, maka akhirnya, manusia dapat 

memahami hakikat dirinya dan mencapai ma’rifat, untuk kemudian kehendak 

manusia menjadi satu kehendaknya dengan Tuhannya. Di sini barulah manusia 

tidak memiliki kuasa apa-apa, karena kehendaknya tersebut telah luluh dengan 

kehendak Sang Pencipta. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bait 31: 
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sajatining dhalang iku 
 lawan sajatining ringgit 
 pan kapanggih ing panunggal 
 ira kawula lan Gusti 
 ing kono dipunwaspada 
 marang wirasaning wangsit 

terjemahan: 

sebenarnya, dalang itu, 
dengan wayang yang nyata, 
akan bertemu menjadi satu  
denganmu sebagai kawula dan Gusti. 
Perhatikan itu sungguh-sungguh 
kepada arti keterangan dari pertanda ini. 

Bait tersebut menjelaskan bahwa dalang (Gusti) yang berpadu dengan wayang 

(manusia/ kawula) adalah sebenar-benarnya yang disebut sebagai kesatuan mistik. 

 

4.2.2 Pengertian Baka dan Ajaran Ilmu tauhid (disertai dengan unsur-unsur 

yang terdapat pada diri manusia dan gambaran tingkatan ilmu dari 

orang awam) 

Secara etimologi Baka berasal dari bahasa Arab Baqa’ yang berarti ‘Kekal’. 

Baqa’ di dalam Islam sering dikaitkan dengan salah satu Sifat Wajib Allah dan alam 

setelah kehidupan fana ini berakhir. 

Baqa’ yang berarti Sifat Wajib Allah ‘Kekal’ mengindikasikan bahwa apapun 

(tanpa terkecuali) selain Allah sendiri, sifatnya hanya fana ‘sementara’. Dunia 

beserta isinya dan juga seluruh sistem tata surya, bahkan seluruh jagad raya yang 

ada ini pada saatnya nanti akan mengalami suatu kebinasaan. 

Kejadian tersebut digambarkan di dalam salah satu surat Al-Qur’an sebagai 

berikut: 
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Artinya: 

“Dan dihembuslah terompet, maka robohlah apa yang ada di langit dan di 
bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah.” (QS. Az-Zumar: 68) 

Pada saat itu yang tersisa tidak lain hanyalah Dzat yang menciptakan itu 

semua yakni Allah SWT, karena sudah menjadi salah satu Sifat Wajib-Nya, 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh teks SB bait 2. 3: 

Ki Dhalang pan wujud Baka ‘Ki Dalang memiliki wujud yang Kekal’. 

Sedangkan baqa’ yang berkaitan dengan alam sesudah dunia ini, merupakan 

alam di mana manusia akan hidup kekal di dalamnya dan akan memperoleh balasan 

yang seimbang sesuai dengan perilakunya selama ia hidup di dunia. Sebagaimana 

yang telah difirmankan-Nya di dalam Al-Quran berikut ini: 

 

 

Artinya: 

“Tetapi kamu para kafirin memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan 
akherat lebih baik dan lebih kekal.” (QS. Al-A’laa: 16-17). 

Firman-Nya yang berhubungan dengan balasan yang setimpal untuk seluruh 

manusia tercantum di dalam QS. Az-Zalzalah: 

 

 

Artinya: 

“Dan barangsiapa mengerjakan kebaikan sebesar biji sawi, maka Allah akan 
membalasnya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Dan barangsiapa yang 
mengerjakan kejahatan sebesar biji sawipun, maka Allah akan membalasnya 
dengan balasan yang setimpal pula.” (QS. Az-Zalzalah: 7-8). 
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Penjabaran pengertian Baqa’ tersebut merupakan bagian dari ajaran 

ketauhidan, karena di dalam SB dijabarkan mengenai salah satu Sifat Wajib Allah. 

Pengertian tauhid secara luas adalah ajaran mengenai ke-Esaan Allah beserta sifat-

sifat-Nya yang lain. Sebagaimana yang diungkapkan oleh teks SB bait 5. 3-5 

sebagai berikut: 

Dhalang-Dhalang wayang-wayang 
kawula-kawula pasthi 
Gusti-gusti lah panggihna 

Terjemahan: 

‘Dalang sebagai Dalang, wayang sebagai wayang 
kawula pasti sebagai kawula 
Gusti-gusti temukanlah.’ 

Penggalan bait di atas mengisyaratkan bahwa Dalang (Pencipta) memiliki 

Sifat-Sifat Wajib yang membedakannya dengan makhluk-Nya. Setiap manusia 

diwajibkan untuk mengimaninya tanpa boleh ada keraguan sedikitpun di dalam 

hatinya. Allah sebagai Dalang luhur dari manusia memiliki kekuasaan penuh atas 

diri hamba-Nya. Oleh karena itu, sangat tidak layak apabila seorang hamba 

(bagaimanapun tingkatan derajatnya) dapat menyamai kedudukan-Nya yang 

Agung.  

Ajaran ketauhidan ini menyangkut secara langsung iman seseorang. Secara 

spesifik tauhid ini menjadi salah satu jenis dari dua syahadat ‘persaksian’, yakni 

syahadat tauhid dari kaum Muslimin, yang merupakan pondasi yang paling dasar di 

dalam mempelajari Islam. Makna syahadat tauhid ini menyangkut tiga hal yaitu: laa 

Ma’buda Illallah (tiada sesembahan selain Allah), Laa Waliyya Illallah (tiada 

pemimpin/ pelindung selain Allah), dan Laa Ghayata Illallah (tiada tujuan selain 
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Allah) (Tim BPA JN UKMI UNS, 2001: 28-30). Pengungkapan ajaran tauhid yang 

tercantum di dalam bait 5-bait 8 sebagai berikut: 

Bait 5: 
poma sira aja korup ‘Kamu jangan menyembunyikan, 
mring pamisahing kêkalih terhadap perbedaan keduanya. 
dhalang-dhalang wayang-wayang Dalang sebagai dalang, wayang 

sebagai wayang, 
kawula-kawula pasthi kawula tetap sebagai kawula. 
gusti-gusti lah panggihna Gusti gusti temukanlah. 
nanging kawruhana malih Namun, ketahuilah kembali 
 

bait 6: 
ing pasthining kawulèku apa yang menjadi ketetapan kawula 

itu. 
yèn padudon tampaning sih Jika berbantahan dalam menerima 

sesuatu 
ing padune iku iya ketika dalam perdebatan. Sesuatu itu 

ialah 
tan ana Mukhamad tunggil tidak ada Muhammad tunggal; 
iya Gusti ya kawula sebagai gusti sekaligus sebagai kawula 
iya ulun iya dasih dan juga sebagai hamba dan abdi. 
 

Bait 7: 
pasthi nora kêna iku Hal itu tidak boleh terjadi, 
ana dene tampaning sih adanya penerimaan seperti ini; 
ya dening tan kêna pisah yakni keduanya tidak boleh berpisah. 
lawan kawruhana malih Juga ketahuilah lagi, 
pasthi sakèhing kawula pasti bahwa semua manusia itu, 
minallahi mangallahi berasal dari Allah dan akan kembali 

kepada-Nya. 

Bait 8: 
lan malihe lillulahu Dan berubahnya manusia itu juga 

kehendak-Nya. 
têgêse kawula iki Arti dari kawula ini adalah 
anane saking pangeran berasal dari Pangeran 
sarta pangeranirèki yang juga merupakan Pangeran kamu 

ini. 
lan kawula iku iya Dan kawula itu juga, 
wêwayanganing Hyang Widdhi adalah gambaran dari Hyang Widdhi. 

Bait di atas, bila dikaitkan dengan pengungkapan makna syahadat tauhid 

selaras dengan makna syahadat tauhid bagian yang kedua yakni Laa Waliyya 
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Illallah (tiada pemimpin/ pelindung selain Allah). Konsekuensi dari makna tersebut 

adalah seseorang yang telah menjadikan Allah sebagai sesembahan (telah ikhlas 

masuk Islam), maka dia harus menjadikan Allah sebagai pelindung/ pemimpinnya. 

Dia harus tunduk dan patuh kepada segala peraturan Allah sebagaimana layaknya 

seorang abdidalem yang mengabdi pada seorang raja. Penjabaran ini dilukiskan di 

dalam Al Qur’an surat Al Baqarah: 257 sebagai berikut: 

 

 

 

Artinya: 

“Allah pelindung orang-orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari 
kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman) dan orang-orang yang kafir, 
pelindung-pelindungnya ialah syetan, yang mengeluarkan mereka dari 
cahaya kepada kegelapan. Balasan mereka adalah neraka, mereka kekal di 
dalamnya.” (QS.Al Baqarah: 257) 

Manusia boleh bebas bertindak, namun dalam kebebasannya itu manusia 

juga tidak boleh bertindak “sesuka hati”. Ia perlu mentaati dan memenuhi norma-

norma hidup yang telah disepakati bersama, maupun norma agama. Bila 

melakukan pelanggaran atas hal-hal tersebut, manusia akan mendapat hukuman, 

baik di alam fana maupun di alam baqa. 

Manusia, menurut salah satu ulama besar Al-Ghazali, merupakan makhluk 

yang istimewa. Dikatakan istimewa, karena di dalam diri manusia terdapat unsur-

unsur pembentuk manusia, yang secara langsung atau tidak langsung 

membedakannya dengan makhluk-makhluk yang lain. Secara garis besar, unsur-

unsur yang terdapat pada diri manusia terdiri atas badan dan suksma, serta ruh, akal 
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dan nur. Unsur manusia, yakni badan dan suksma telah dijelaskan pada bagian 4.2.1 

di atas, yang di dalam teks diuraikan pada bait 9 baris 1-3 sebagai berikut: 

wayangan lawan suksmèku 
iku panggihêna nuli 

 poma sira dipunawas 
 … 

terjemahan: 

(yang terdiri atas) badan dengan suksma itu. 
Hal itu temukanlah kemudian. 
Karena kamu sebenarnya senantiasa diawasi. 

Sedangkan unsur yang lain dari manusia diuraikan oleh teks SB bait 29 baris 

1-2 sebagai berikut: 

roh ngakal kalawan ênur 
 iku dènarani ringgit 

terjemahan: 

‘Roh, akal dengan nur.  
 Itu disebut wayang manusia.’ 

Gambaran mengenai perpaduan unsur-unsur dalam diri manusia tersebut, bila 

berdasarkan pada pandangan orang awam, maka akan diinterpretasikan sebagai 

gambaran penyatuan kawula gusti yang sebenarnya. Sebagaimana yang tersurat di 

dalam teks bait 29.3-6 sampai bait 30 barikut ini: 

… 
pan iku wayang ilapat 
 kanapi aranirèki 
 dudu sajatining wayang 
 pan wêwayangan sayêkti 
 
 dening kang cupêt ing kawruh 
 iku dènarani ringgit 
 wujud kak ingaran dhalang 
 kawruh wong kang durung ngarip 
 pasthine iku nanging ta 
 wontên undhakipun malih 
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terjemahan:  

… 
Tetapi itu hanya wayang pengantara, 
yang disebut nafi (tidak ada). 
Bukan sebenar-benarnya wayang. 
Akan tetapi, nafi mirip dengan wayang itu; yang sebenarnya 
 
oleh orang yang memiliki sedikit ilmu 
disebut wayang. 
Maka wujud “Ada yang benar” yang disebut dalang itulah 
pendapat orang yang belum arif. 
Memang itu benar, akan tetapi 
masih ada yang lebih tinggi lagi. 

Orang awam beranggapan bahwa perpaduan unsur-unsur itulah yang disebut 

manusia, dan dalang itu adalah perwujudan dari Tuhan. Padahal, bila diperhatikan 

secara mendalam, manusia yang sebenarnya itu bukanlah hanya terdiri dari 

perpaduan dari unsur-unsur tersebut, melainkan juga adanya kehendak dari Sang 

Pencipta. Dan perpaduan antara unsur dan kehendak tersebut, di dalam diri 

manusia itulah yang sebenarnya telah terjadi penyatuan antara hamba dan Tuhan. 

Sedangkan dalang tersebut hanyalah perwujudan dari suksma belaka.  

Ketiga unsur yang diungkapkan oleh teks tersebut, biasanya diwakili oleh satu 

istilah yang sering disebut sebagai kalbu. Manusia diberikan kalbu ‘hati’ sebagai 

sarana untuk dapat berma’rifat dengan Allah Sang Pencipta. Hanya dengan 

kalbunya, manusia dapat berma’rifat kepada-Nya; dan bukan dengan pancaindera 

serta anggota badannya yang lain. Kalbu inilah yang juga menjadikan manusia 

dapat memilah dan memilih sesuatu yang baik dan buruk. 

Kalbu atau hati dalam arti rohani sering disebut akal, nafsu dan ruh. Kalbu 

atau hati ini merupakan hakikat manusia yang berwujud dzat halus bersifat Ilahi 
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(robbaniyah). Dengan hati inilah manusia mampu menangkap baik alam kebendaan 

maupun alam gaib dan bahkan alat untuk ma’rifat pada Dzat Allah sendiri. 

Sebagai jasmani, hati dibedakan dengan akal, nafsu dan ruh. Hati dalam 

kejasmanian adalah segumpal daging yang berada dalam dada sebelah kiri. 

Demikian pula ruh dalam arti kejasmanian berupa dzat halus yang bersumber dari 

dalam hati jasmani, mengalir ke seluruh anggota badan melalui aliran darah dan 

urat-urat yang menghidupi seluruh tubuh manusia. Sedangkan nafsu dalam 

pengertian jasmani nama bagi kekuatan syahwat yang jadi sumber bagi timbulnya 

watak-watak yang tercela. Sedang akal dalam jasmani adalah kekuatan yang 

merupakan sifat ilmu yang tempatnya terdapat dalam hati. (Simuh, 1996: 87-88). 

Sebenarnya kecenderungan manusia adalah senantiasa berada pada kebaikan 

dan rindu untuk ma’rifat kepada Rabbnya, karena hal itu merupakan watak asli dari 

ruh manusia. Perjuangan yang terpokok dari hidup manusia menurut Al-Ghazali 

adalah untuk menampakkan sifat-sifat Ketuhanan yang terpendam dalam lubuk 

hatinya. Perjuangan itu antara lain adalah dengan mengenal, menguasai dan 

membasmi watak-watak hewani yang memperbudak jiwanya. Manusia, bila 

berhasil menguasai nafsunya maka sangat potensial menjadi insan kamil ‘manusia 

sempurna’. Konsep insan kamil dalam pandangan Jawa sering diidentikkan dengan 

sebutan wali. 

Wali atau lengkapnya waliyullah adalah orang yang telah dianugerahi 

penghayatan ma’rifat kepada Allah, dan menjadi orang suci yang selalu takut 

kepada Allah. Wali dianugerahi dengan berbagai macam ilmu gaib (ilmu laduni), 

sehingga bisa mengetahui hal-hal yang terjadi di dunia. Ilmu laduniyah, ilmu yang 
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didapat langsung melalui terbukanya tabir alam gaib adalah suatu kemampuan luar 

biasa di mana dalam ajaran tasawuf disebut keramat. Wali Allah merupakan 

gambaran insan kamil yang dapat dicapai dengan jalan tasawuf. Wali ini adalah 

orang yang dapat mencapai kerohanian yang selapis di bawah pangkat kenabian dan 

memancarkan sifat-sifat Ketuhanan. 

Konsep insan kamil atau waliyullah yang berada di bawah level kenabian 

mengisyaratkan bahwa tasawuf yang telah dicapai, tetap diusahakan dapat 

menghormati batas-batas syariat. Penghayatan ma’rifat dari wali, pengertiannya 

bukan suatu derajat di mana ruh Tuhan yang menempat dalam diri manusia (hulul), 

juga bukan derajat yang sampai pada Tuhan secara mutlak (wushul).  

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam isi teks SB  bait 5.3-5: 

 … 

 Dhalang-Dhalang wayang-wayang 
 kawula-kawula pasthi 
 Gusti-gusti lah panggihna 
 … 

Artinya: 
‘Dalang sebagai Dalang, wayang sebagai wayang 
kawula pasti sebagai kawula 
Gusti-gusti temukanlah.’ 

Teks di atas mengandung pengertian bahwa kedudukan manusia itu 

bagaimanapun tingkatan/ derajat yang dicapainya, tidak akan mungkin dapat 

menyamai kedudukan Tuhan. Hal ini disebabkan karena kedudukan keduanya itu 

pada hakikatnya berbeda secara mutlak. 

Hal ini sejalan dengan Al-Ghazali, yang dalam ajaran tasawufnya membatasi 

bahwa penghayatan ma’rifat kepada Allah sampai suatu keadaan yang paling dekat 

kepada Allah, merupakan suatu keadaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-
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kata. Dengan pembatasan ini, Al-Ghazali mempertahankan konsep Tuhan yang 

bersifat Theis. Allah adalah Dzat yang bersifat transendent. Artinya, Tuhan adalah 

dzat yang mengatasi dan berbeda dengan manusia. Perbedaan fundamental antara 

Khaliq dan makhluk, tetap menjadi suatu hal yang dipertahankan dalam ajarannya. 

Bahwa insan yang paling kamil ‘sempurna’ adalah para nabi. Sedang para wali 

yang mencapai penghayatan ma’rifat pada dengan tasawuf berada di bawah level 

nabi. Dengan pembatas inilah Al-Ghazali menyusun keselarasan antara tasawuf 

dengan syariat. (Simuh, 1996: 90-91) 

Berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa teks SB ini berisi 

tentang ilmu agama khususnya ilmu tasawuf yang menekankan pada pencapaian 

tahap ma'rifat. Pencapaian ma'rifat ini dimulai dari penguatan pondasi awal, yakni 

ilmu tauhid hingga akhirnya menuju pada tahap demi tahap hingga sampai ke 

derajad ilmu tertinggi yakni ma’rifat. Konsep ajaran yang mengajarkan hal 

tersebut di atas sering disebat sebagai konsep ajaran wihdatul asy syuhud. 

Wihdatul asy syuhud adalah suatu konsep ajaran yang mengisahkan tentang 

perjalanan manusia untuk meraih tingkatan spiritual tertinggi dengan tetap 

berpegang teguh pada syariat. Kesimpulan mengenai konsep ajaran wihdatul asy 

syuhud ini diambil dari kesimpulan pokok ajaran ke-4 (pokok ajaran D: ajaran ilmu 

tauhid), butir ajaran a sampai e, yang berpadu dengan ajaran ma’rifat pada pokok 

ajaran F. SB mengungkapkan bahwa setelah mengetahui hakikat kedudukan antara 

dalang (Gusti) dan wayang (kawula) yang mutlak berbeda, dilanjutkan dengan 

perintah untuk menemukan inti syariat tersebut. Hal ini dapat dilihat secara jelas 

pada teks bait 5 baris 1-5 sebagai berikut: 
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poma sira aja korup 
mring pamisahing kêkalih 
dhalang-dhalang wayang-wayang 
kawula-kawula pasthi 
gusti-gusti lah panggihna 

terjemahan: 

‘Kamu jangan menyembunyikan,   
terhadap perbedaan keduanya. 
Dalang sebagai dalang, wayang sebagai wayang, 
Kawula-kawula pasti. 
Gusti-gusti temukanlah.’ 

Berdasarkan pada teks di atas, dapat dilihat mengenai perintah untuk belajar 

syariat dengan benar. Maksudnya, perintah untuk menemukan inti syariat tersebut. 

Istilah “panggihna” ‘temukanlah’ ini mengindikasikan adanya usaha aktif baik 

keluar (yakni menemukan hakikat dari ilmu tauhid yang sebenarnya), maupun ke 

dalam (yaitu menetapi ajaran tersebut di dalam hati). Penjabaran ini dikuatkan 

oleh keterangan yang terdapat pada bait 5.6 sampai bait 7.3 (yang di dalam SB 

tercantum pada butir ajaran c). Butir ajaran ini dilanjutkan dengan butir ajaran ke-

4 (butir ajaran d: kawula berasal dari Tuhan dan hanya merupakan bayangan dari 

Tuhan saja). Butir ajaran ini cukup penting perannya di dalam menjabarkan ajaran 

ilmu tauhid, setelah ada garis batas bahwa Gusti itu kedudukannya tetap sebagai 

Gusti, dan kawula itu kedudukannya tetap sebagai kawula. Butir ajaran ini 

tercantum pada bait 7 baris 4 sampai bait 8 sebagai berikut: 

… 
lawan kawruhana malih 
pasthi sakèhing kawula 
minallahi mangallahi 

lan malihe lillulahu  
têgêse kawula iki 
anane saking pangeran 
sarta pangeranirèki 
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lan kawula iku iya 
wêwayanganing Hyang Widdhi 

terjemahan: 

‘… 
Juga ketahuilah lagi, 
pasti bahwa semua manusia itu, 
berasal dari Allah dan akan kembali kepada-Nya. 

Dan berubahnya manusia itu juga kehendak-Nya. 
Arti dari kawula ini adalah 
berasal dari Pangeran 
yang juga merupakan Pangeran kamu ini. 
Dan kawula itu juga, 
adalah gambaran dari Hyang Widdhi.’ 

Selanjutnya butir ajaran terakhir dari pokok ajaran ke-4 (pokok ajaran D: 

ajaran ilmu tauhid), yang mengemukakan mengenai sifat-sifat dari Allah. Butir 

ajaran ini semakin memperkuat kesan mengenai perintah untuk belajar syariat 

dengan benar. Butir ajaran terakhir ini tercantum pada bait 48 Kinanthi sebagai 

berikut: 

yèn langgênge tan sakuthu 
tur wimbuh purba sirèki 
Mahasuci ananira 
tanpa lawan timbangnèki 
jumênêng lan dhèwèkira 
wus nora samar sayêkti 

terjemahan: 

Jika kekalnya tidak sekutu,  
juga bertambah kuasa kamu ini. 
Maha Suci adanya, 
tanpa lawan pertimbangan macam-macam. 
Berdiri sendiri, 
tanpa ada kekhawatiran lagi. 

Keberadaan butir ajaran ini semakin menguatkan kesan mengenai materi 

tauhid yang bersama-sama dipadukan dengan ilmu tasawuf. Sehingga dapat 

semakin memperjelas bahwa Suluk Baka ini menganut faham wihdatul asy syuhud. 
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Konsep ajaran wihdatul asy syuhud ini, di dalam SB, diungkapkan dengan media 

dalang dan wayang sebagai satu unsur pengkiasan dalam memberikan ajarannya 

kepada khalayak. 

 

4.2.3 Ajaran ilmu tasawuf  

Ajaran ilmu tasawuf ini terdiri atas perumpamaan yang menggambarkan 

ma’rifat beserta perintah untuk berguru kepada orang yang faham akan ilmu agama 

dan cara untuk memantapkan hati. Berlanjut dengan gambaran mengenai tanda-

tanda orang yang mencapai ma’rifat dan beberapa cara untuk mencapai tahap 

ma’rifat. 

Ma'rifat kepada Allah bukan merupakan ilmu yang dapat ditangkap dengan 

pancaindera dan akal pikiran, tetapi merupakan suatu pengalaman dan penghayatan 

yang bersifat langsung. Dzat Allah dan alam gaib, merupakan suatu yang obyektif 

dan jelas. Hanya karena teramat terang, maka mata manusia tidak sanggup 

menangkap cahaya Ilahi. Sebagai perumpamaan mengenai hal ini adalah kelelawar 

dan cahaya matahari. Kelelawar pada waktu siang hari, karena adanya cahaya 

matahari yang sangat terang, malah tidak bisa melihat alam sekelilingnya. Padahal 

matahari sangat jelas dan nyata sekali kenampakannya. Bagi kelelawar, matahari itu 

gaib, karena keberadaan matahari di luar jangkauan mata kelelawar. Begitu pula 

dengan cahaya Ilahi. Saking nyata dan terangnya sehingga cahaya Ilahi itu tidak 

tidak sanggup dijangkau oleh mata hati (qalbu) manusia. 

Hal ini selaras dengan fatwa Al-Ghazali, yang mengatakan: 

"Itulah hati, apabila manusia mengetahui hatinya, maka sungguh ia akan 
mengenal diri pribadinya. Dan apabila ia mengenal diri pribadinya, maka 
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sungguh ia akan mengenal Tuhannya. Sebaliknya, jika manusia jahil dengan 
hatinya, maka sungguh ia jahil terhadap dirinya. Apabila ia jahil terhadap 
dirinya pasti ia jahil terhadap Tuhannya. Dan barangsiapa jahil terhadap 
hatinya, maka terhadap lainnya lebih jahil lagi." 

Ungkapan di atas menunjukkan betapa pentingnya kalbu dalam tasawuf. 

Kalbu atau hati adalah hakikat manusia; mengenal kalbu berarti mengenal diri 

pribadinya atau sebaliknya. Dan mengenal kalbu adalah jalan satu-satunya untuk 

ma'rifat atau mengenal Tuhannya. Menemukan diri pribadi berarti menemukan 

Tuhannya. Sebaliknya jahil terhadap diri pribadi akan lebih jahil terhadap selain 

dirinya. 

Kalbu sangat penting keberadaannya bagi pencapaian tahap ma'rifat. Oleh 

karena itu, bisa dikatakan bahwa kalbu adalah jalan menuju ma'rifat atau biasa 

disebut dengan istilah tarekat. (Simuh, 1996: 92-93). 

Dalam Al Munqidz minadl-dlalal diterangkan bahwa tarekat ini pada dasarnya 

terdiri dari dua bagian. Yaitu tathiru al-qalbi bi al-kuliyati 'ama siwalah (penyucian 

hati terhadap apa saja selain Allah) dan istighraqu al-qalbi bi dzikrillah 

(menenggelamkan hati dalam dzikir kepada Allah). (Simuh, 1996: 93). 

Pada tarekat bagian pertama yakni penyucian hati ini, dijelaskan bahwa hati 

manusia berfungsi sebagai penangkap kenyataan-kenyataan yang bersifat gaib. 

Penggambaran hati ini adalah seperti cermin. Apabila permukaan cermin itu bersih, 

maka manusia akan dapat dengan jelas melihat keadaan dirinya. Begitu pula dengan 

hati manusia. Jika hati bersih dari kotoran keduniawian dan kemudian diarahkan ke 

hadirat Allah dengan perantaraan dzikir, maka hati manusia akan dapat menerima 

cahaya Dzat Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan terbayang dalam cermin 

hatinya. Atau dengan kata lain, puncak penghayatan ma’rifat menurut kaum sufi, 
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laksana seorang di depan cermin yang melihat wajah Tuhan, sama dengan ketika ia 

melihat dirinya sendiri. 

Pensucian hati dalam tasawuf merupakan laku yang berat serta butuh waktu 

yang cukup lama. Karena pensucian hati meliputi upaya mawas diri untuk 

mengenal sifat-sifat nafsu dan kemudian menemukan hakikat dari pribadinya. Lalu 

dilanjutkan dengan upaya meninggalkan sifat-sifat yang tercela, menghias diri 

dengan sifat-sifat yang terpuji. Puncak dari pensucian hati adalah tajrid 

(membelakangi atau memutuskan segala ikatan dengan dunia dari hatinya). Dalam 

ajaran tasawuf, Tuhan tidak dapat diduakan cintanya dengan dunia. Orang harus 

memilih salah satu, Tuhan atau dunia. 

Tarekat bagian kedua yakni menenggelamkan diri pada dzikir kepada Allah. 

Bagian ini adalah sebenarnya inti dari tarekat atau jalan menuju ma'rifat. Kalau 

shalat diumpamakan sebagai ma'rifat maka wudlu adalah jalannya. 

Ibadah syariat yang sempurna merupakan jalan untuk pencapaian tahap 

hakikat dan ma’rifat. Sebagaimana yang diungkapkan teks bait 19 baris 2-6 berikut 

ini: 

… 
heh sagung kang ahli buddhi 
grahitanên iku padha 
poma dèn kongsi kapanggih 
pan iku sasmitanira 
janma kang punjul sasami 

terjemahan: 

… 
Hei para cerdik pandai. 
Pikirkanlah renungan itu 
dengan sungguh-sungguh, hingga dapat menemukan. 
Hal itulah yang menjadi isyarat, bahwa dirimu 
manusia yang melebihi manusia yang lain. 
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Teks di atas menunjukkan bahwa orang yang telah dapat melaksanakan 

ibadahnya secara sempurna, maka akan dapat mencapai derajat yang melebihi 

manusia kebanyakan. Inti ibadah itu sebenarnya adalah dzikir ‘mengingat’. Dzikir 

adalah menyebut asma Allah dan menyaksikan keindahan wajah Tuhan yang 

menjadi kekasihnya. Dalam tasawuf, dzikir menjadi wasilah untuk 

mengkonsentrasikan seluruh pikiran serta kesadaran hanya semata kepada Allah. 

Jelasnya, dzikir dijadikan sebagai sarana untuk memfanakan dan mengalihkan pusat 

kesadaran alam materi ke pusat kesadaran dunia kejiwaan yang disebut iluminasi 

atau isyraq. Iluminasi yang merupakan penghayatan terhadap alam gaib menjadi 

inti ideal ajaran tasawuf murni, karena puncak kesadaran ini adalah ma’rifat untuk 

menemukan hakikat Tuhan. 

Dalam tasawuf, konsentrasi merupakan aspek praktis sehingga setiap orang 

dapat menjalankan dzikir. Walaupun yang benar-benar dzikir secara sempurna 

tentu terbatas hanya golongan yang khawas saja. Al-Ghazali, di dalam Ihya 

Umuluddin-nya menerangkan tentang contoh metode dzikir sebagai berikut: 

“Sesudah duduk di tempat, senantiasa membaca kata Allah, terus menerus 
disertai kehadiran hati hingga mencapai suatu kesadaran apabila gerak lisan 
dihentikan, kata Allah terus mengalir dari lisannya, hati tetap tekun dalam 
dzikir. Kemudian hal seperti itu dipertahankan terus dan bayangan kata 
Allah termasuk huruf dan bentuk katanya dilenyapkan, sehingga makna kata 
Allah saja yang hadir dalam lubuk hatinya, seakan-akan telah lekat tiada 
terpisahkan lagi. Hanya sampai keadaan itulah batas usaha manusia. Upaya 
selanjutnya tinggal memelihara kelangsungan keadaan seperti itu dengan 
jalan mencegah  timbulnya was-was dalam hatinya. Karena rahmat Allah 
(ma’rifat) adalah di luar ikhtiar manusia. Namun, dengan apa yang telah 
diusahakan di atas, berarti telah menyiapkan diri untuk menyongsong 
datangnya rahmat Allah, dan upaya selanjutnya tinggal menunggu 
datangnya anugerah seperti yang telah dibukakan Allah bagi para nabi dan 
para wali dengan laku demikian itu. Waktu itu apabila bersungguh-sungguh 
teguh hatinya, suci hasrat kemauannya, tiada tergoncang hatinya kepada 
keduniaan, dan tiada tergoda oleh syahwatnya, maka akan memancarkan 
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sinar kenyataan dalam kaca hatinya. Pada awal mulanya sinar gaib itu 
terlintas laksana kilat menyambar. Kadang sinar itu kembali nampak atau 
datang berakhir hanya sekali. Bila sinar gaib itu nampak kembali, kadang 
nampak bergetar dan kadang tidak bergetar. Sinar itu kadang nampak 
berlangsung lama, kadang sebentar saja. Kadang sinar gaib itu nampak 
terang, kadang agak suram. Karena memang jenjang derajat wali itu 
bertingkat-tingkat, sesuai dengan taraf ketinggian akhlaq dan kesucian 
hatinya.” (Simuh, 1996: 96-97). 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dzikir harus dilakukan dengan 

cara khusus sesuai dengan petunjuk guru yang telah berpengalaman. Bahkan 

sesudah berkembangnya gerakan tarekat, dzikir baru sah dilakukan atas petunjuk 

guru yang sahih. Hal tersebut selaras dengan isi teks yang tercantum pada bait 20 

baris 1-3: 

lamun sira nora wêruh 
takona janma kang luwih 
ingkang wus ngarip ing Kuran 

terjemahan: 

‘Jika kamu tidak tahu, 
bertanyalah kepada orang yang pandai 
yang mengerti tentang Al Qur’an.’ 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka dzikir harus dilakukan dengan 

cara khusus sesuai dengan petunjuk guru yang telah berpengalaman dan faham 

akan Al Qur’an. Bahkan sesudah berkembangnya gerakan tarekat, dzikir baru sah 

dilakukan atas petunjuk guru yang sahih. Dari penjabaran di atas dapat dilihat 

bahwa betapa rumitnya ilmu ma’rifat untuk dipelajari, sampai-sampai harus 

dengan petunjuk seorang guru yang benar-benar arif. Penjabaran mengenai 

rumitnya ilmu ma’rifat, oleh teks SB digambarkan juga di dalam perumpamaan-

perumpamaan. Perumpamaan mengenai ilmu ma’rifat itu terangkum pada 

beberapa bait berikut ini: 
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lir ngangsu pikulan warih/ lan ngambil gêni dêdamar/ kodhok angêmul 
lèngnèki// (bait 9.4-6) 
 
lan warangka manjing dhuwung/ parahu amot jaladri/ kuda ngêrap ing 
pandêngan/ kalawan gêgêring mimis/ tapaking kontul anglayang/ pambarêp 
adhining wragil// (bait 10) 
 
lan tambining pucang iku/ siti pinêndhêm ing bumi/ lan banyu kinum ing 
toya/ lumpuh angidêri bumi/ cebol anggayuh ngakasa/ kang wuta atuduh 
margi// (bait 11) 
 
bisu amungkasi padu/ srêngenge pine lan malih/ ingkang pawaka binakar/ 
walanjar durung alaki/ randha manak bêranaan/ sajatine maksih sunthi// 
(bait 12) 
 
parawan nusoni iku/ lan taksih ing priyanèki/ atine kang wuluh wungwang/ 
sawung kaluruk sajroning/ turu lan wêkasan benjang/ jatining lanang lan 
èstri// (bait 13) 

jatining kawula iku/ lawan sajatining Gusti/ jatining ringgit lan dhalang/ ana 
gusti andêdasih/ kèngkèn duk lagya dinuta/ kawula dèn kawulani// (bait 14) 
 
wontên punang madhêp ngidul/ duk madhêp ngalèr lan malih/ wontên 
ingkang madhêp ngetan/ duk madhêp mangilèn tuwin/ wontên kang madhêp 
mangandhap/ duk lagya madhêp manginggil// (Bait 15) 
 
gutuk êlor kêna kidul/ gutuk kidul lor kang kêni/ gutuk kulon kêna wetan/ 
gutuk wetan kulon kêni/ gutuk pribadi kênèng lyan/ gutuk lyan kêna pribadi// 
(Bait 16) 
 
wontên nalikane sêpuh/ duk lagya anomirèki/ wontên anom duk ing tuwa/ 
irêng nalikane putih/ lawan katon kang kalingan/ wêkasan lagi awiwit// (Bait 
17) 
 
angèdhèng anèng garumbul/ adhedhe sajroning warih/ silulup anèng 
dharatan/ lêlungan nalika prapti/ singêdan anèng pêpadhang/ lanang 
nalikane èstri// (bait 18) 
 
èstri nalika priyèku/…(bait 19.1) 

Dari beberapa bait di atas dapat dilihat bahwa perumpamaan untuk 

menggambarkan tentang kerumitan dan ketinggian ilmu ma’rifat, tercantum dalam 
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hampir 10 bait. Berdasarkan teks di atas, perumpamaan tersebut dapat dibagi 

dalam beberapa hal yakni: 

a. Perumpamaan mengenai pentingnya bekal yang harus disiapkan ketika akan 

mempelajari ilmu tasawuf  

Perumpamaan ini diwakili oleh teks bait 9 baris 4 sampai 5 sebagai berikut: 

lir ngangsu pikulan warih ‘seperti mengambil air memakai pikulan air’ 
lan ngambil gêni dêdamar ‘dan mengambil api dengan bekal api’ 

Kedua perumpamaan ini memiliki arti bahwa berguru ilmu ma’rifat itu haruslah 

dengan dasar ilmu. Arti ini mengindikasikan bahwa manusia itu tidak dapat secara 

langsung (berdasarkan kemauannya) mempelajari ilmu ma’rifat, tanpa disertai adanya 

pengetahuan mengenai ma’rifat itu sendiri. Kemauan yang keras di dalam 

mempelajari ma’rifat serasa tidak ada artinya bila tidak didasari pula oleh 

kemampuan (ilmu). Kemampuan atau dasar di dalam mempelajari ma’rifat itu di 

antaranya adalah sudah terbiasa menjalankan suatu tirakat dan sudah tidak terlalu 

hanyut di dalam arus kesenangan duniawi yang fana. Tirakat yang sesungguhnya dan 

benar ini berawal dari pendalaman dan pemahaman syariat untuk kemudian 

dijabarkannya di dalam hidup sehari-hari. Segala kewajiban syariat itu dijalankan 

dengan baik dan benar, sesuai dengan yang digariskan oleh Allah SWT melalui 

Rasulullah. Melalui pendalaman syariat inilah, manusia akhirnya dapat memahami 

hakikat dirinya. Dan jika manusia sudah dapat memahami hakikat dirinya, lambat 

laun pasti dia dapat memahami hakikat Rabbnya. Hingga kemudian, derajat ma’rifat 

itu akan menaungi dirinya dengan sendirinya, sebagai hasil dari usahanya yang keras 

berdasarkan landasan ilmu agama yang dimilikinya. 
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b. Perumpamaan yang menggambarkan pengendalian nafsu di dalam usaha 

pencapaian ma’rifat 

Perumpamaan ini tercantum secara berturut-turut di dalam bait 9.6, bait 10.2, bait 

10.4 dan bait 11.1 sebagai berikut: 

kodhok angêmul lèngnèki ‘kodok melingkupi sarangnya’ 
parahu amot jaladri ‘perahu melingkupi lautan’ 

Perumpamaan di atas bermakna jiwa manusia harus bisa menjaga raganya, agar 

diakhirnya nanti dapat berakhir dengan khusnul khatimah. Umumnya, manusia itu 

jarang yang jiwanya dapat menjaga raganya (hawa nafsunya). Sebagian besar 

manusia, karena tertarik dengan keindahan dunia, raganyalah yang justru menarik 

jiwa untuk berbuat tercela. Jiwa menjadi kehilangan kekuatannya oleh karena hawa 

nafsu yang sedemikian besar. Hanya orang yang kuat jiwanya sajalah yang dapat 

mengendalikan hawa nafsunya. 

kalawan gêgêring mimis ‘dengan gêgêring peluru’ 
lan tambining pucang ‘dan tambinya pohon pucang’ 

Dalam konteks di atas, antara gêgêring dan tambining memiliki arti yang sama. 

Sebenarnya peluru dan juga pohon pucang itu tidak memiliki gêgêr atau tambi 

(galih). Hal ini untuk menggambarkan badan jasmani dan jiwa manusia. Manusia 

diharapkan dapat mengerti dan memahami jiwanya yang seolah-olah tidak kelihatan/ 

tidak nyata. Sesudah mengerti dan memahami, maka diusahakan untuk memperkuat 

jiwa tersebut agar bisa mengalahkan hawa nafsu.  

c. Perumpamaan yang menggambarkan orang yang telah berhasil mencapai 

tahapan ilmu ma’rifat  

Perumpamaan ini termaktub dalam teks SB sebagai berikut: 
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(bait 10.1-3) 
lan warangka manjing dhuwung ‘Dan selubung keris masuk dalam keris’. 
parahu amot jaladri  ‘perahu melingkupi lautan’ 
kuda ngêrap ing pandêngan  ‘Kuda yang berlari cepat di kandangnya’. 
 
(bait 10.5-6) 
tapaking kontul anglayang  ‘Jejak bangau terbang’. 
pambarêp adhining wragil  ‘Anak sulung adiknya si bungsu’. 
 
(bait 11.2-3) 
siti pinêndhêm ing bumi  ‘Tanah yang terpendam di bumi’. 
lan banyu kinum ing toya  ‘Dan air yang direndam dalam air’. 
 
(bait 12.2-6) 
srêngenge pine lan malih ‘Matahari dijemur, dan lagi’ 
ingkang pawaka binakar ‘api yang dibakar’. 
walanjar durung alaki ‘Janda muda belum menikah’. 
randha manak bêranaan ‘Juga janda yang memiliki (melahirkan) 

anak’.  
sajatine maksih sunthi  ‘Sebenarnya masih perawan’, 
 
(bait 13.1-5) 
parawan nusoni iku ‘perawan yang menyusui itu’. 
lan taksih ing priyanèki ‘Dan masih terikat oleh lelaki’, 
atine kang wuluh wungwang ‘hatinya yang ada di dalam badan 

jasmani’. 
sawung kaluruk sajroning ‘Ayam jantan berkokok di dalam’ 
turu lan wêkasan benjang  ‘tidur dan akhir pagi’. 
 
(bait 15) 
wontên punang madhêp ngidul ‘Ada yang menghadap ke selatan’, 
duk madhêp ngalèr lan malih ‘ketika sedang menghadap ke utara, dan 

lagi’ 
wontên ingkang madhêp ngetan ‘ada yang menghadap ke timur’, 
duk madhêp mangilèn tuwin ‘ketika sedang menghadap ke barat. Dan’ 
wontên kang madhêp mangandhap ‘ada yang menghadap ke bawah’, 
duk lagya madhêp manginggil  ‘ketika masih menghadap ke atas’. 
 
(bait 16) 
gutuk êlor kêna kidul ‘Membidik ke utara kena selatan’. 
gutuk kidul lor kang kêni ‘Membidik selatan, utara yang kena’. 
gutuk kulon kêna wetan ‘Membidik barat kena timur’. 
gutuk wetan kulon kêni ‘Membidik timur, barat yang kena’. 
gutuk pribadi kênèng lyan ‘Membidik diri, kena orang lain’. 
gutuk lyan kêna pribadi  ‘Membidik orang lain, kena diri sendiri’. 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

198 

(bait 17) 
wontên nalikane sêpuh ‘Ada yang merasa tua’, 
duk lagya anomirèki ‘padahal kenyataannya masih muda’. 
wontên anom duk ing tuwa ‘Muda ketika sudah tua’. 
irêng nalikane putih ‘Hitam tatkala putih’. 
lawan katon kang kalingan ‘Seperti sesuatu yang nyata, namun 

tampak samar-samar’. 
wêkasan lagi awiwit  ‘Akhirnya baru mulai’. 
 
(bait 18) 
angèdhèng anèng garumbul ‘Bersembunyi di semak-semak’. 
adhedhe sajroning warih ‘Berjemur di dalam air’. 
silulup anèng dharatan ‘Menyelam di daratan’. 
lêlungan nalika prapti ‘Bepergian ketika baru datang’. 
singêdan anèng pêpadhang ‘Bersembunyi di tempat terang’. 
lanang nalikane èstri  ‘Lelaki ketika wanita’, 
 
(bait 19.1) 
èstri nalika priyèku  ‘wanita ketika laki-laki’. 

Orang yang sudah berma’rifat akan tergambar sebagaimana halnya teks di 

atas. Langkah awal untuk mencapainya yakni dengan usaha untuk menemukan 

hakikat kebenaran dirinya. Penggambaran ini tersirat dalam perumpamaan yang 

terdapat pada bait 10.5; 18.6; 19.1. Gambaran ini secara lengkap diwakili oleh 

perumpamaan yang terdapat pada bait 10.5 sebagai berikut:  

tapaking kontul anglayang  ‘Jejak bangau terbang’. 

Satu pertanyaan yang terbersit ketika memikirkan ungkapan ini. Benarkah 

bangau yang terbang meninggalkan jejak?. Atau apakah ini hanyalah sekedar 

perumpamaan belaka?. Arti dari perumpamaan kontul tersebut adalah sebagai 

gambaran dari nyawa. Maksudnya bahwa orang-orang yang ingin mencapai 

ma’rifat itu haruslah mengetahui hakikat diri pribadinya (atau di dalam 

perumpamaan itu diungkapkan harus mengetahui dan mengerti ke mana nyawa itu 

pergi). Setelah memahami hal tersebut barulah dapat dikatakan manusia mulai 
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menapaki jalan ma’rifat. Orang yang telah berma’rifat gambarannya dalam 

kehidupan dunianya akan senantiasa mengamalkan perintah-Nya dan menjauhi 

larangan-Nya. Orang yang telah berma’rifat, di dalam melaksanakan perintah 

Allah, sudah tidak menghiraukan lagi akan keuntungan yang ia dapatkan nanti. Ia 

hanya berfikir dan menyadari dengan sesadar-sadarnya bahwa ini perintah Allah 

maka harus dilaksanakan, tanpa perlu mengadakan pertimbangan lebih lanjut. Ia 

hanya merasakan bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan kehendak dari 

Allah. Hal ini akan mengakibatkan segala kebaikan yang telah dilakukan, ia 

anggap sebagai jejak bangau terbang. Ia dengan serta merta melupakan perbuatan 

baiknya tanpa pernah ia pikirkan lagi untuk mendapatkan balasannya. 

Penggambaran teks bait 11.2-3 dan bait 12.2-3 menunjukkan bahwa ma’rifat 

itu dapat melingkupi manusia dan ilmu yang dimiliki manusia, yang sebelumnya 

digunakan sebagai jalan untuk mencapai ma’rifat. Hal ini dijelaskan oleh teks bait 

12.2 sebagai perwakilan dari teks bait 11.2-3 dan bait 12.2-3 sebagai berikut: 

srêngenge pine lan malih ‘matahari dijemur, dan lagi’ 

Teks ini menjelaskan bahwa matahari yang merupakan sumber cahaya itu berada 

dalam keadaan dijemur oleh cahaya yang lain. Hal ini mengindikasikan bahwa 

sumber cahaya yang dimiliki manusia (dalam hal ini adalah ilmu pengetahuan), 

setelah sanggup menembus tingkatan ma’rifat, sumber cahaya tersebut akan 

dinaungi oleh sumber cahaya yang lain, yakni cahaya Ilahi. Keterangan inilah yang 

hendak disampaikan SB dalam teks bait 11.2-3 dan bait 12.2-3 di atas.  

Bait 14.4-6 merupakan kesimpulan dari perumpamaan yang terdapat pada bait 

11.2-3 dan bait 12.2-3 di atas. 
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…/ ana gusti andêdasih/ kèngkèn duk lagya dinuta/ kawula dèn kawulani// 

terjemahan:  

…/ ada gusti yang mengabdi/ menyuruh ketika lagi disuruh/ hamba yang 
dihambai// 
 
Penggalan teks di atas digunakan untuk menggambarkan orang yang telah 

mencapai tingkatan ma’rifat. Teks tersebut mengandung pengertian bahwa ketika 

orang sudah mencapai ma’rifat, nurILahi akan menaungi kalbunya, sehingga bisa 

dikatakan bahwa di dalam kalbu seorang ahli ma’rifat tersebut terdapat kehendak 

Sang Penguasa yang secara fisik kehendak tersebut dilakukan oleh manusia. Jadi 

bila dilihat dengan pandangan orang awam, sang ahli ma’rifat tersebut memiliki 

suatu ilmu kesaktian yang tidak dimiliki orang kebanyakan. Di Jawa, ilmu kesaktian 

tersebut sering dikaitkan dengan pengetahuan sang ahli ma’rifat akan kejadian yang 

akan datang atau di dalam istilah Jawanya wêruh sadurunge winarah. Kejadian 

seperti itu disebabkan oleh perumpamaan ana gusti andêdasih tersebut. Maksud 

sebenarnya dari perumpamaan ini adalah Gusti tidak hanya duduk di tahtanya, 

namun juga memercikkan cahaya ke-ilahian-Nya kepada manusia. Kejadian ini 

mengakibatkan manusia menjadi “Gusti”. 

Orang yang telah berhasil mencapai tahap ma’rifat ini digambarkan sebagai 

orang yang memiliki kelebihan (karomah). Sebagaimana halnya yang diungkapkan 

oleh teks bait 10.1; 10.3; 13.4-5; bait 15-bait 18.5 di atas. Berikut pengertian dari 

bait 10.1, 10.3 dan bait 13.4-5 untuk memperjelas maksud di atas. 

Bait 10.1: 

lan warangka manjing dhuwung ‘Dan selubung keris masuk dalam keris’. 
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Pengertian dari ungkapan di atas adalah bahwa jika manusia telah mencapai 

tingkatan ma’rifat, maka seluruh komponen yang ada di dalam tubuhnya (meliputi 

fisik, roh, hati/ qalbu), akan bersatu dengan segala kehendak Yang Kuasa. 

Warangka ‘selubung keris’ diumpamakan sebagai badan (fisik manusia). 

Sedangkan keris itu sendiri diumpamakan sebagai jiwa yang menjadi inti dari 

kehidupan manusia. Seorang sufi, dalam segala aktifitas fisiknya telah mampu 

menyatukan kehendak Ilahi dengan perilaku pribadinya. Atau bisa dikatakan bahwa 

orang itu dalam setiap geraknya pada hakikatnya merupakan perwujudan kehendak 

(gerak) dari Sang Pencipta. 

Bait 10.3: 

kuda ngêrap ing pandêngan  ‘Kuda yang berlari cepat di kandangnya’. 

Ungkapan di atas hanyalah merupakan simbol bagi penggambaran diri 

seorang sufi. Bila diartikan secara harfiah, maka akan didapatkan ungkapan yang 

tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat dilihat pada ungkapan “kuda yang 

berlari cepat di kandangnya”. Mana mungkin kuda dapat berlari di kandangnya. 

Namun, ungkapan itu bila difikirkan secara mendalam dan dikaitkan dengan 

pencapaian tahap ma’rifat, maka bisa diartikan bahwa kuda itu merupakan 

penggambaran dari jiwa manusia. Sedangkan kandang adalah tubuh (fisik) manusia. 

Jadi “kuda yang berlari di kandangnya” itu dapat diartikan bahwa jiwa manusia, 

setelah sanggup mencapai alam ma’rifat akan mencapai suatu kebebasan yang 

hakiki. Kebebasan yang di maksud di sini adalah kebebasan dari alam 

kejahiliyahan, kebebasan dari kesesatan, kebebasan dari kegelapan, serta 

kebebasan-kebebasan dari hal-hal buruk lainnya. 
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Bait 13.4-5: 

sawung kaluruk sajroning ‘ayam jantan berkokok di dalam’ 
turu lan wêkasan benjang ‘tidur dan akhir pagi’ 
 
Ahli ma’rifat, di dalam pandangan orang awam akan disimpulkan sebagai 

manusia aneh. Mereka menganggap aneh ahli ma’rifat hanya gara-gara tidak mau 

melakukan perbuatan yang sama dengan orang kebanyakan yakni memburu 

kesenangan dunia. Mereka bertanya-tanya, apa enaknya hidup di bawah garis 

kemiskinan, sementara untuk hidup senang-pun ahli ma’rifat dapat menggapainya. 

Apa yang sebenarnya dicari oleh ahli ma’rifat tersebut. Begitulah kira-kira yang ada 

di benak orang awam di dalam menilai ahli ma’rifat. 

Gambaran tersebut, pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Beliau 

sempat ditawari oleh pemuka suku Quraisy untuk menjadi seorang raja (bila 

Rasulullah menginginkannya), menjadi orang kaya, bahkan bila Rasulullah 

menghendaki kesenangan berupa wanita cantik, maka para pemuka Quraisy 

sanggup memenuhinya, asalkan Rasulullah mau menghentikan da’wahnya di bumi 

Makkah. Namun, apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah dengan tegasnya 

menjawab: “walaupun kalian sanggup memberikan matahari di sebelah tangan 

kananku, dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti dari kegiatanku 

ini, sampai Allah sendiri yang akan menghentikannya.” 

Sebenarnya apa yang dirasakan Rasulullah dan orang-orang sholeh lainnya 

tatkala melaksanakan da’wahnya. Padahal tidak pernah sekalipun da’wah itu 

membawa kesenangan, bahkan sangat sering menyusahkan hidup para pelakunya. 

Ternyata, begitulah kesenangan dari ahli ma’rifat. Dia hanya dapat merasakan 
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kesenangan tatkala dia tengah berada dekat dengan Kekasihnya, yang tiada lain 

adalah Allah SWT. 

 

d. Perumpamaan yang menggambarkan betapa tingginya ilmu ma’rifat  

Perumpamaan ini tercantum pada teks SB sebagai berikut: 

(Bait 11.4-6) 
lumpuh angidêri bumi ‘Lumpuh mengelilingi bumi’. 
cebol anggayuh ngakasa ‘Cebol meraih angkasa’. 
kang wuta atuduh margi ‘Orang buta sebagai petunjuk jalan’. 
 
(bait 12.1) 
bisu amungkasi padu ‘Orang bisu mengakhiri perdebatan’. 
… 

Teks di atas secara jelas menunjukkan bahwa tingkatan ma’rifat itu 

merupakan tingkatan khusus yang tidak sembarang orang dapat menguasainya. 

Hanya orang-orang yang memiliki tingkatan dan ilmu yang khusus pula yang 

dapat menguasai tingkatan ma’rifat tersebut. Sebagaimana yang telah 

diungkapkan pada bagian bekal yang harus disiapkan di dalam mempelajari 

ma’rifat di atas. Pada bagian tersebut, tampak nyata mengenai pentingnya bekal 

tersebut. Tidak adanya bekal tersebut, gambarannya akan sama dengan 

perumpamaan di atas. Bait 11.4 mengisyaratkan bahwa “bumi” diumpamakan 

sebagai jangkauan ilmu ma’rifat. “Lumpuh” mengisyaratkan mengenai hasil usaha 

manusia yang tidak sanggup untuk mengelilingi bumi (mencapai ma’rifat), 

sehingga dirinya akan mengalami suatu kelumpuhan. Oleh karena itu, di dalam 

usaha untuk mencapai tingkatan ma’rifat, haruslah benar-benar dibutuhkan bekal 

yang cukup, agar hasil yang dicapai merupakan hasil yang benar dan lurus. 
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Ma’rifat itu harus dipelajari dengan menggunakan bekal ilmu terkait, serta 

harus dipadukan dengan kemauan dan tekad bulat. Beberapa cara untuk 

memantapkan hati, sehubungan dengan usaha mempelajari ilmu ma’rifat adalah 

sebagai berikut: 

1) bersungguh-sungguh di dalam berguru/ mempelajari tentang ma’rifat 

Uraian ini berada pada bait 21.4-bait 22.2 sebagai berikut: 

poma gurokna sayêkti 
tunggaling gusti kawula 
lan roro-roroning tunggil 

tunggil tunggale sawujud 
wujuding kawula Gusti 

terjemahan: 

‘Dengan berguru secara sungguh-sungguh, 
yakni tunggalnya Gusti kawula 
dan kedua-duanya tunggal. 

Satu tunggalnya satu wujud. 
Wujudnya kawula Gusti’ 

Berdasarkan teks di atas dapat disimpulkan bahwa, di dalam mempelajari ma’rifat 

haruslah benar-benar berguru secara sungguh-sungguh. Hal ini bertujuan untuk 

mendapatkan hakikat ilmu ma’rifat yang sebenar-benarnya, sehingga dapat 

memahami dan mengamalkan ilmu rumit tersebut dalam kehidupan sehari-hari 

secara lurus. 

2) menyempurnakan ibadah 

Uraian ini termaktub pada bait 22.3 sebagai berikut: 

lan sampurnaning panêmbah 

terjemahan: 

‘dan sempurnanya ibadah itu’ 
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Salah satu cara untuk memantapkan hati adalah dengan menyempurnakan ibadah. 

Ibadah yang di maksud di sini adalah ibadah syariat yang telah ditetapkan oleh 

Allah, melalui perantaraan Rasulullah. Ibadah syariat ini sangat penting artinya di 

dalam menunjang tercapainya tujuan hidup manusia. Dengan menyempurnakan 

ibadah tersebut, berarti telah melangkah menuju tahapan ma’rifat, karena tujuan 

dari ibadah itu sendiri adalah berdekatan dengan Allah SWT, sama halnya dengan 

tujuan dari ma’rifat. 

3) mempelajari ilmu agama hingga sempurna, agar dapat mencapai tujuan, tanpa 

terjebak oleh paham kesesataan yang lain 

Uraian ini terdapat pada bait 22.4-bait 23: 

poma dènatèki-tèki 
dèn rampung paningalira 
aywa katungkul sirèki 

dening wujud tunggal iku 
mukhayat wujudirèki 
apan iku wêwujudan 
tan ana towangirèki 
saprênah prayoganira 
tan ketang gon ala bêcik 

terjemahan: 

‘jika kamu rajin melaksanakan perintah, 
hingga selesai penglihatanmu. 
Janganlah kamu terjebak, 

 oleh wujud tunggal itu. 
 Wujud ini hanya ada jika kamu hidup. 
 Sebab itu hanya wujud saja,  
 tidak ada jarak kamu ini. 
 Sebaiknya kamu menuju satu arah saja. 
 Tidak memperhitungkan tempat buruk dan baik.’ 

Menyempurnakan ibadah merupakan cara untuk memantapkan hati. Cara ini 

akan sempurna apabila diikuti dengan mempelajari ilmu agama hingga sempurna. 
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Ilmu, khususnya ilmu agama, sangat penting perannya di dalam usaha mencapai 

tujuan hidup. Ilmu itulah yang nantinya juga akan menyelamatkan manusia dari 

kesesatan yang menghadang. 

Pentingnya ilmu itu dapat dilihat pada riwayat ketika Allah menciptakan 

Nabi Adam. Setelah proses penciptaan manusia pertama itu selesai, maka 

disuruhlah seluruh makhluk yang sudah ada pada saat itu, yakni jin dan malaikat 

untuk bersujud pada Adam. Mengapa makhluk semulia malaikatpun oleh Allah 

disuruh bersujud kepada Adam? Padahal, bila dilihat secara realistis, apalah 

artinya makhluk yang baru saja dibuat tersebut, bila dibandingkan dengan 

kedudukan mulia malaikat di sisi Allah. Ternyata, tingginya kedudukan manusia 

yang melebihi malaikat itu, sampai-sampai Allah menyuruh malaikat tunduk 

sujud kepadanya, tidak lain adalah karena ilmu yang diberikan Allah kepada 

manusia. Berdasarkan riwayat tersebut dapat disimpulkan bahwa betapa sangat 

berartinya ilmu itu bagi manusia. Karena dengan ilmu yang dimilikinya tersbut, 

manusia dapat mencapai kedudukan yang lebih tinggi dari seluruh makhluk di 

jagad raya ini. Sesungguhnya ilmu bagi manusia itu adalah bagaikan tongkat bagi 

orang buta. 

Usaha memantapkan hati sebagaimana yang telah diuraikan di atas, akan 

semakin menambah kedekatan manusia terhadap tujuan yang ingin dicapainya. 

Indikasinya adalah dirinya akan senantiasa terpaut dengan Sang Kekasihnya, 

karena hanya Dirinya (Allah) sajalah yang dia (manusia) cintai. Indikasi tersebut 

merupakan indikasi umum dari orang orang yang telah berma’rifat. Selanjutnya, 

untuk mengenal tanda-tanda orang yang mencapai ma’rifat, pada bagian ini akan 
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dijabarkan mengenai hal itu. Tanda-tanda yang di maksud di sini mengacu pada 

tanda-tanda yang diungkapkan oleh teks SB. 

a. Tidak memperhatikan duniawi lagi  

Indikasi ini tercantum pada bait 24 dan bait 39 teks SB berikut ini: 

Bait 24: 

mêngkono pambêkanipun 
 yèn manusa kang wus ngarip 
 tan na etang kiri kanan 
 tan narèntèng tan naricik 
 datan ing wuri tan ngarsa 
 miwah ing ngandhap lan nginggil 

terjemahan: 

‘Demikian perasaannya, 
jika manusia disebut bijaksana itu. 
Dalam pandangannya, tidak mengindahkan lagi yang ada di kiri kanan. 
Tidak menyatukan dan tidak membagi. 
Tidak di belakang, tidak di depan. 
Tidak di bawah dan di atas.’ 

Bait 39: 

den dalih pisaha iku 
prandening yèn paningaling  
wong kang makripat tan ketang 
jaba jero ngarep wuri 
ngandhap nginggil ana ora 
brastha tan nganggo pinrinci 

terjemahan: 

‘Disangka pisahnya itu. 
Jika sekiranya merupakan penglihatan 
orang yang ma’rifat itu, maka dia tidak memperhatikan lagi 
luar, dalam, depan, belakang, 
bawah, atas ada tidak. 
Rusak tidak memakai perincian.’ 

Bait kedua bait di atas dapat dilihat dengan jelas bahwa orang itu dikatakan 

telah mencapai ma’rifat apabila dirinya sudah dapat melepaskan diri dari duniawi. 

Ajaran ini di dalam teks SB diwakili oleh ungkapan  …/tan naetang kèri kanan/ 
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tan narèntèng tan naricik/ datan ing wuri tan ngarsa/ miwah ing ngandhap lan 

nginggil/. Teks ini mengungkapkan bahwa bahwa salah satu tanda orang itu 

mencapai ma’rifat adalah dirinya sudah tidak lagi memperhatikan kiri kanan, tidak 

menyatukan dan membagi, tidak di belakang tidak di depan, tidak di atas tidak di 

bawah. Ungkapan tersebut merupakan kiasan dari duniawi atau kesenangan yang 

sifatnya fana ‘tidak abadi’. 

b. Memperoleh penglihatan yang sempurna 

Tanda yang kedua ini berada pada bait 25 sebagai berikut: 

Bait 25: 

adoh parêk ika iku 
 iki nora dene tangi 
 ingakên sadayanira 
 iku tingaling kang luwih 
 kang satêngah agênturan 
 wênèh kapapaging margi 

terjemahan: 

‘Jauh dekat sana sini. 
Ini tidak juga bangun. 
Lihatlah semuanya. 
Itu penglihatan yang sempurna. 
Yang ketika keadaan menjadi kacau 
ada yang dijadikan sebagai petunjuk jalan.’ 

Orang yang berma’rifat hidupnya akan senantiasa terjaga dari kerusakan 

disebabkan oleh pengaruh nafsu. Seorang sufi sudah dapat menempatkan dirinya 

akan kondisi lingkungannya. Sehingga apabila dunia dalam keadaan yang kacau 

balau, dirinya tidak akan terpengaruh sedikitpun. Hal ini dikarenakan oleh pegangan 

yang dia punyai, sehingga pegangan itu dapat menyelamatkan dirinya dari 

kehancuran. 

c. Memperoleh pengetahuan yang luas  
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Tanda ketika termaktub pada bait 26 teks SB sebagai berikut: 

Bait 26: 

wênèh ingkang kapidulu 
 sawênèh-wênèh ingkang ling 
 sawênèh ana kang kocap 
 sawênèh ana tutwuri 
 iku kabèh kawruhana 
 basa kapapag kapering 

terjemahan: 

‘Selain yang dilihat 
di antaranya, ada yang di dalam pikiran. 
Di antaranya ada yang terucap. 
Selainnya ada yang di belakang. 
Semua itu harus kamu ketahui, 
bahasa yang ditemui dibagi.’  

d. Bersatu dengan Tuhannya  

Indikasi ma’rifat ini berada pada teks bait 38, bait 43-bait 45.2, dan bait 

45.6-bait 47 sebagai berikut: 

Bait 38: 

sayêkti paesan wujud 
wujud tunggal tan kêkalih 
apan nora kêna pisah 
ing kono goning ngawruhi 
wit ning kang tan wruh kadohan 
sarirane dènsinggahi 

terjemahan: 

‘Nyata wujud jelmaan  
wujud satu tidak berbilang. 
Yang tidak boleh pisah. 
Di situ tempatnya untuk mengetahui 
Pohon, tetapi yang tidak kelihatan dari kejauhan, 
Badannya disinggahi.’ 

Bait 43-bait 45.2: 

pan kadya duk noranipun 
iku sajatining dasih 
apan nora kadariyah 
nora kajabariyahi 
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tan amuji tan anêmbah  
pan kang muji kang pinuji 

mung sinilih bae iku 
dening ta obahing dasih 
dudu obahe priyangga 
sayêkti obahing Gusti 
Gusti tan obah priyangga 
Lamun tan nilih ing dasih 

nanging tunggal tan ro wujud 
yèn roro lir makdum sarpin 

terjemahan: 

‘Tetapi umpama ketika tidaknya 
itu seorang kawula 
sebab bukan takdir Ilahi. 
(Manusia) tidak mempunyai kuasa apa-apa 
Tidak memuji tidak menyembah, 
karena yang memuji adalah yang dipuji. 

Hanya meminjam saja hal itu. 
Oleh setiap geraknya kawula, 
bukan geraknya sendiri. 
Nyata geraknya Gusti, 
gusti tidak bergerak sendiri. 
Jika tidak meminjam kawula. 

Tetapi tunggal tidak berwujud dua. 
Jika dua bagai makdum sarpin.’ 

Bait 45.6-bait 47: 

… 
dening sampurnaning puji 

datan andulu dinulu 
swuh brastha papan lan tulis 
apan wus rasa Pangeran 
ywa kapêcan dening tampi 
wadine nênggih tan pisah 
dening tan ana pribadi 

anane lan noranipun 
tan sinêdya ananèki 
dinadèkkên dening suksma 
mapan kinarya gagênti 
lan kinarya sêksining Dzat 
Sipat Asma Apngal nênggih 
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terjemahan: 

… 

Oleh sempurnanya puji, 

tidak melihat apapun lagi. 
leburnya papan dan tulis. 
Jika sudah mencapai rasa Pangeran, 
jangan diramalkan oleh penerimaan. 
Karena rahasianya, yakni (rahasia) tidak pisah (tersebut), 
oleh karena tidak ada pribadi. 

Ada dan tidaknya, 
tidak di maksud adanya ini. 
Dijadikan oleh suksma 
yang mapan dikaryakan, diganti 
dan dikaryakan saksinya Dzat, 
yaitu sifat Asma Af’al. 

Orang yang telah berma’rifat, jiwanya senantiasa bersatu dengan Tuhannya, 

sehingga dalam setiap gerak hidupnya, hakikatnya bukan geraknya sendiri. 

Tindakan yang dilakukannya merupakan perwujudan dari tindakan yang 

dikehendaki oleh Rabbnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bait 44 di 

atas. 

e. Terliputi oleh Dzat sejati  

Tanda-tanda yang terakhir dari orang yang telah berma’rifat tercantum pada 

bait 40-bait 42 sebagai berikut: 

datan andulu dinulu 
panêmbahe tan sarênti 
alanggêng ing ananira 
gumêlêng ing jagad lwirning 
dumadi pan kalimputan 
sêmbah sinêmbah pribadi 

ing makrup sampurnanipun 
marmane datan kaèksi 
kalimput kandhih ing tunggal 
tunggal tunggaling sawiji 
yaiku sêgara mulya 
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pan sakèhing para nabi 

wali mukmin ngulamèku 
samya wuta bisu tuli 
lumpuh suwung tanpa solah 
lir sêkar pangambunèki 
jêr kalimput raganira 
kandhih dening Dzat Sajati 

 

terjemahan: 

‘Tidak melihat dilihat 
menyembahnya, tidak secara bersamaan. 
Kekal di dalamnya. 
Disatukan di jagad semuanya. 
Menjadi tidak tahu karena terliputi. 
Sembah disembah sendiri, 

alam kesempurnaan yang baik. 
Oleh karena itu, orang tidak melihat apapun lagi. 
Semua diliputi dan ditutupi oleh Hyang Tunggal. 
Tunggal tunggalnya Esa 
yaitu samudra kemulyaan 
dari kebanyakan para nabi. 

Wali, mukmin, ulama iku, 
semuanya buta, bisu, tuli, 
lumpuh tiada berilmu, tidak bertingkah. 
Seperti baunya bunga ini. 
Kemudian terliputi badanmu 
tergeser oleh Dzat Sejati.’ 

Seorang yang telah mencapai tahap ma’rifat ini, dirinya terlimputi oleh 

cahaya Ilahi, sehingga dirinya tidak dapat melihat apapun lagi (khususnya hal-hal 

yang sifatnya mengarah pada kesenangan duniawi yang fana). Segala sesuatu 

yang dilihatnya merupakan perwujudan dari kehendak Sang Kuasa. Sebagaimana 

gambaran yang telah dicapai oleh para nabi. Para nabi di dalam melihat 

kesengsaraan yang dia alami, bukanlah melihat dan merasakan secara fisik 

manusia. Akan tetapi, penglihatan itu merupakan bentuk dari kehendak Allah. 

Sehingga para nabi tersebut tidak merasakan bahwa penderitaan yang dialaminya 
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itu bukanlah penderitaan yang biasa. Kejadian ini dalam pandangan ma’rifat 

merupakan kejadian yang wajar, karena para nabi tersebut jiwa dan raganya sudah 

menyatu dengan kehendak Tuhan. Rasa yang dirasakan oleh para nabi tersebut 

adalah rasa di mana dirinya terliputi oleh kekuasaan Sang Maha Kuasa. 

Demikianlah gambaran secara singkat mengenai tanda-tanda orang yang 

telah mencapai ma’rifat. Selanjutnya akan dibahas mengenai beberapa cara untuk 

mencapai ma’rifat. Cara untuk mencapai ma’rifat di dalam SB 48K terdiri atas dua 

hal yakni: 

1) mengadakan pengembaraan secara lahir. 

Cara yang pertama ini termaktub dalam bait 36. 1-3: 

jêr kang satêngah wong iku 
jajah desa milangkori 
dèn bêbanjar mrana-mrana 
… 

terjemahan: 

‘Sebenarnya, sebagian orang itu 
melakukan pengembaraan ke berbagai tempat 
dan menyebar ke mana-mana’ 

Mengadakan pengembaraan secara lahir mengindikasikan bahwa pelaku, di 

dalam mencari ilmu ma’rifat berusaha dengan sungguh-sungguh tanpa pernah 

terbersit di dalam pikirannya hendak bermain-main dengan ilmu tingkat tinggi 

tersebut. Perilaku sungguh-sungguh di dalam teks ini juga sekaligus 

menggambarkan usaha luar dalam. “Luar” dalam pengertian mengadakan suatu 

pengembaraan nyata/ secara fisik (misal mencari/ menemui seorang guru ma’rifat di 

suatu tempat); “dalam” berarti keinginan kuat yang terpancang di dalam hatinya di 

dalam usahanya untuk mencari ilmu ma’rifat.  
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2) mengadakan pengembaraan secara batin. 

Cara yang kedua termaktub dalam bait 36.4-bait 37: 

… 
nora wêruh yèn tutwuri 
pan balolokên kêwala 
walang wrêksa kang lar wilis 

tan buh pinangeran iku 
kang konang gung angayêngi 
aja mangmang ing pangeran 
kang nyata asih ing dasih 
ing sarira dèn pungsênga 

 iku kang mangka gêgênti 

terjemahan: 

‘tidak tahu bahwa mengikuti dari belakang 
dan karena tidak dapat melihat (karena silau) semata 
adalah bagai belalang kayu yang bersayap hijau. 

Tiada mengerti bahwa yang dianggap Tuhan itu, 
Yang terkenal selalu mengelilingi. 
Jangan ragu-ragu kepada adanya Tuhan, 
yang nyata kasih-Nya kepada hamba. 
Di badan dicari di mana-mana. 
Itu sebagai pengganti.’ 

Pengembaraaan secara batin memiliki arti mengetahui hakikat dirinya. Hasil 

dari proses (mengetahui hakikat dirinya) tersebut adalah pengetahuan akan hakikat 

Tuhannya. Materi ini sangat penting artinya, dikarenakan sebagai pintu gerbang 

keberhasilan berma’rifat. Sebagaimana tanda-tanda yang telah diungkapkan di atas, 

yakni bahwasanya orang yang berma’rifat itu dirinya akan dinaungi oleh cahaya 

Ilahi. Dan sebagai salah satu buktinya adalah keberadaan dirinya yang hakiki. Jika 

manusia tidak memahami dirinya bagaimna mungkin ia dapat merasakan dan 

memahami keberadaan Tuhannya dalam dirinya yang kedekatan-Nya dengan 

manusia bahkan lebih dekat dari urat leher manusia sendiri. 
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4.2.4 Perintah untuk menjauhi sifat tercela, serta akibat yang ditimbulkan 

bila memiliki sifat tersebut. 

Manusia hidup hendaknya harus benar-benar bisa mengendalikan hawa 

nafsunya yang buruk. Karena segala perbuatannya nanti pastilah akan dibalas 

dengan balasan yang seadil-adilnya. Ihya Umuluddin Al-Ghazali yang dijabarkan 

oleh Simuh (1996) secara dikotomis membagi manusia menjadi Abdulhawa (hamba 

nafsu) dan Abdullah (hamba Allah). Bagi golongan yang hidupnya diabdikan untuk 

melampiaskan hawa nafsu, akan nampak tiga pola watak menguasai hidupnya. Jika 

manusia dikuasai nafsu lawwamah akan nampak watak bahimiyahnya, jika nafsu 

amarah watak yang muncul adalah Sabu’iyah. Jika hidup manusia dikuasai nafsu 

amarah dan lawwamah secara bersama-sama, akan menjelma menjadi watak 

syaitoniyah. Yakni berwatak takabbur, hasud (dengki), jahil, dan lain-lain. (hal.89). 

Sejalan dengan itu, teks SB pada bait 35 mengemukakan tentang contoh-contoh sifat 

tercela dan akibat yang ditimbulkannya (khususnya yang berkaitan dengan ajaran 

ma’rifat dan wihdatul asy syuhud), serta perintah untuk menjauhinya. Berikut ini 

teks SB yang di maksud tersebut:  

aja sira mangu-mangu 
idhêpmu aja sak sêrik 
aja mêksih amêmitra 
lan aja sarupa mêksih 
dadi bakal yèn mangkana 
têmah kapiran sirèki 

terjemahan: 

‘Janganlah kamu ragu-ragu. 
Perasaanmu jangan sampai iri. 
(hal itu) jangan (terjadi jika) masih (ingin) berteman, 
dan jangan masih serupa (dengan hal itu). 
Jika demikian akan berakibat 

menjadi terlantar kamu nanti.’ 
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Teks ini berkaitan dengan perintah untuk berguru kepada orang alim. Ketika 

sudah pada masanya belajar hendaknya senantiasa menuruti setiap perkataan dari 

guru. Setiap nasihat dari guru, harus benar-benar diresapi, dipahami dan 

dilaksanakan. Jika belum paham mengenai suatu materi, maka janganlah ragu untuk 

bertanya. Karena jika tidak, maka pasti mengalami salah pengertian akan makna 

materi ma’rifat yang sebenarnya. 

Janganlah ragu-ragu, baik terhadap pribadi guru itu sendiri, maupun terhadap 

ilmu yang diberikan oleh guru tersebut. Jika di dalam perguruan tersebut, ada 

beberapa siswa yang sama-sama menuntut ilmu, hendaklah senantiasa menjaga diri, 

jangan sampai timbul sifat iri dengki di dalam hati. Karena iri dengki tersebut dapat 

membakar seluruh ilmu yang dimiliki dan kebaikan-kebaikan yang telah 

dilakukannya. Iri dengki tersebut, di dalam membakar amalan-amalan bagaikan api 

yang membakar kayu bakar. Begitu cepat dan ganasnya. 

Selanjutnya, janganlah senang memaksakan kehendak kepada orang lain. 

Terutama apabila orang itu adalah para pemimpin. Bila pemimpin suka mendzolimi 

rakyatnya, maka bisa dipastikan dia tidak akan selamat, baik di dunia (ketika masa 

kepemimpinannya, maupun pasca kepemimpinannya), dan di akherat. Diriwayatkan 

pada masa Rasulullah, yakni ketika beliau bertemu dengan iblis. Pada kesempatan 

itu, beliau bertanya tentang siapa saja yang menjadi sahabat iblis ketika di neraka 

nanti. Dijawab oleh iblis, bahwa ada 10 orang yang nantinya akan menjadi 

sahabatnya. Di antaranya adalah pemimpin yang dzalim terhadap rakyatnya dan 

hakim yang menyalahgunakan wewenangnya. Berdasarkan hal itulah, perbuatan 

suka memaksakan kehendak kepada orang lain, sejauh mungkin harus dihindari, 
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apalagi ketika berusaha mencapai tahap ma’rifat. Ilmu ma’rifat tidak akan dapat 

dicapai, jika manusia tidak berusaha membersihkan hati dan jasmaninya dari 

perbuatan yang tercela, sebagaimana yang diungkapkan oleh teks di atas. 

Demikian secara singkat kajian isi di dalam teks SB 18D. Secara keseluruhan 

SB ini memberikan pelajarannya kepada masyarakat Jawa khususnya yang 

beragama Islam, untuk lebih mengenal Islam-nya. Dijabarkan pada teks-teks-nya 

gambaran syariat yang benar, sampai pada gambaran mengenai ilmu ma’rifat yang 

disertai juga dengan jalan untuk menggapainya. Selain itu, SB juga mengemukakan 

ajaran-ajaran moralnya yang terangkum menyatu dengan ajaran Islam. Agama 

Islam benar-benar agama yang universal, sehingga nilai-nilai yang terkandung di 

dalamnya bisa berbaur dan menyatu dengan bermacam-macam ajaran dan 

golongan. Sebagai salah satu contohnya adalah masyarakat Jawa dengan filsafah 

wayangnya yang adi luhung. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

 

218 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis 2 (dua) masalah yang telah dilakukan, yaitu 

berkaitan denngan tujuan filologis dan analisis isi teks Suluk Baka, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1) Berdasarkan kajian filologis, dapat diketahui mengenai deskripsi dari 

keadaan naskah SB, hingga dapat ditemukannya naskah dasar untuk edisi 

teks melalui perbandingan naskah beserta analisis-analisisnya. Penentuan 

naskah dasar tersebut, didahului oleh pengelompokan versi bentuk SB yang 

terdiri dari 2 (dua) metrum, yakni metrum Dhandhanggula dan Kinanthi. 

Pengelompokan versi bentuk SB ini didasarkan pada perbandingan umur 

naskah, perbandingan metrum, jumlah pupuh dan bait, serta perbandingan 

naskah (yakni: perbandingan pasal-pasal ajaran dengan butir-butirnya 

meliputi perbandingan jumlah dan urutan dari tiap teksnya berdasarkan 

point ajaran; perbandingan isi cerita dan perbandingan susunan kalimat atau 

gaya bahasa; perbandingan letak kesejajaran point ajaran tersebut). 

Pengelompokan ini menghasilkan satu versi bentuk metrum terpilih yakni 

metrum Kinanthi, sebagai versi bentuk SB yang memiliki keunggulan. 

Setelah diketahui versi bentuk naskah SB yang menjadi pilihan, dilanjutkan 

dengan mengadakan perbandingan kata per kata dan kelompok kata, serta 

perbandingan bacaan. Perbandingan tersebut dilakukan untuk menentukan 

satu naskah yang menjadi naskah dasar di dalam suntingan teks. Dari hasil 
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pebandingan tersebut didapatlah naskah dengan nomor katalog MN. 313.10/ 

A.64, yang tersimpan di dalam Perpustakaan Reksapustaka sebagai naskah 

dasar dalam suntingan teks. Dengan demikian, suntingan teks dalam 

penelitian ini merupakan naskah yang dianggap paling unggul dari naskah-

naskah SB yang ada. Dari suntingan teks lalu dianalisis isinya. 

2) Suluk Baka adalah naskah yang mengisahkan perjalanan manusia untuk 

meraih tingkatan spiritual tertinggi dengan tetap berpegang teguh pada 

syariat. Sehingga dapat dikatakan, SB ini memberikan pelajaran tentang 

konsep wihdatul asy syuhud. Konsep ini menyatakan bahwa dalam 

penyatuan antara hamba dan Tuhan, masih terdapat perbedaan essensial 

sebagai “yang diciptakan” dan “yang menciptakan”. Pengungkapan ajaran 

ini, dijabarkan dengan menggunakan media dalang dan wayang sebagai satu 

unsur pengkiasan dalam memberikan ajarannya kepada khalayak, disertai 

pula dengan ajaran hidup sehari-hari, seperti perintah untuk menjauhi 

perbuatan buruk. 

 

5.2 Saran 

Berkaitan dengan simpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini, dapat diajukan 
beberapa saran sebagai berikut:  

Penanganan awal yang telah dilakukan terhadap naskah Suluk Baka dalam 

penelitian ini adalah secara filologis, sehingga telah dihasilkan edisi kritik teks. 

Selanjutnya perlu tindak lanjut dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk 

mempublikasikan teks Suluk Baka dalam bentuk terbitan agar teks ini mudah 

dibaca, dipahami, serta dinikmati oleh masyarakat luas. Selain itu, dimungkinkan 
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diadakannya penelitian lanjutan secara lebih mendalam dan spesifik dari bidang-

bidang ilmu terkait, seperti: ilmu sastra, linguistik, serta ilmu-ilmu yang lain yang 

terkait, untuk kemudian dipublikasikan, mengingat pentingnya materi kajian yang 

ada di dalam SB ini. 

Penelitian yang telah dilakukan ini, sekaligus membuka peluang 

diadakannya penelitian lanjutan; walaupun telah menghasilkan edisi kritik naskah. 

Hal ini dimungkinkan dapat terlaksana dengan ditemukannya naskah sejenis yang 

memiliki keunggulan yang lebih dari naskah yang telah di sunting. Sebagaimana 

yang telah diungkapkan pada bagian pendahuluan, bahwasanya ada beberapa 

naskah SB yang sengaja tidak diikutkan karena alasan-alasan tertentu. Dari hal 

tersebut, dimungkinkan ada naskah yang telah diinventarisasi (yang kebetulan 

dalam bagian ini tidak diikutkan dalam penelitian), namun memiliki keunggulan 

melebihi naskah suntingan dalam analisis ini; sehingga dapat diangkat kembali 

untuk diadakan penelitian baru menenai SB ini. 
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