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Mengunjungi Kebun Simbol: 

Sebuah Pengantar

Saya merasa asyik mengunjungi kebun simbol folklor 
Nusantara ini. Ibaratnya, setiap langkah, saya harus bertemu 
simbol folklor yang kada-kadang mempesona. Para penulis dalam 
buku ini, tidak diragukan lagi ketika membidik kebun simbol folklor. 
Folklor memang dunia simbolik. Oleh karena itu, membaca buku 
ini seolah-olah kita sedang tour ke kebun symbol. 

Folklor Nusantara yang terangkum dalam buku ini, memang 
memuat aneka ragam folklor. Hal ini menandai bahwa kekayaan 
folklor Nusantara memang sulit diragukan. Nusantara menjadi 
sumber folklor seperti mata air yang tidak pernah kering.

Penataan buku ini sengaja berurutan dari Nusantara 
paling barat, membujur ke timur. Bentangan Nusantara banyak 
menyuguhkan kekayaan folklor. Para leluhur telah meninggalkan 
nilai-nilai penting dalam folklor. Dari sebelah barat, para penggali 
folklor mencoba mengaitkan dengan pendidikan karakter. Bahkan 
juga memandang pentingnya folklor masuk dalam pusaran 
kurikulum. Ini menandai bahwa nilai-nilai folklor memang dapat 
memperkaya dunia pendidikan.

Folklor juga bersentuhan dengan sejarah para leluhur. 
Kaitan folklor dengan sejarah, sering berserempetan. Sentuhan 



xii Dr.  Suwardi  Endraswara,  M.Hum.  (Editor) 

historis folklor menyebabkan kewibawaan folklor. Biasanya orang 
menyebut folklor itu karya primitive, kurang melek huruf. Namun 
realitasnya, folklor justru banyak menawarkan kesejarahan 
bangsa. Folklor dapat membantu para pemerhati sejarah, 
terutama sejarah lisan.

Folklor juga terkait dengan teknologi. Banyak folklor lisan yang 
diunggah di internet. Lewat garapan teknologi, bangsa ini semakin 
kreatif. Folklor semakin merebak, dikenal oleh banyak orang lewat 
media elektronik. Dengan media internet, orang dapat berbalasan 
folklor, menggunakan pantun. Folklor menjadi media kmunikaksi 
budaya yang luar biasa.

Dunia makanan juga banyak berkaitan dengan folklor. Food 
folk, adalah karya kreatif Nusantara. Makanan banyak menawarkan 
nama-nama aneh. Pemberian nama makanan, dapat dipandang 
sebagai pelestari budaya. Di dalamnya juga terkandung nilai 
budaya tingkat tinggi. Lewat makanan, di Nusantara ini diperkaya 
oleh keragaman etnis. Tiap etnis Nusantara menyimpan berjuta-
juta makanan, mulai makanan tradisi sampai makanan yang tersaji 
di restoran adalah folklor.

Gerak tubuh juga bagian folklor yang tidak kalah menarik. 
Segala gerak manusia, yang diungkapkan secara kolektif dan 
penuh tradisi itulah folklor. Karakter orang yang hedonis sering 
memuja tubuh. Hal ini sah-sah saja, karena begitu banyak folklor 
yang berkisah masalah tubuh. Tubuh adalah objek garap folklor 
yang empuk.

Folklor memang amat luas cakupannya. Pembaca dapat 
memahami bagaimana ritual-ritual diformat sebagai folklor. 
Kisah-kisah mistis, banyak yang dikaitkan dengan folklor. Bahkan 
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di setiap wilayah ritual ini menjadi ciri folklor yang berkembang 
luas. Sejauh ritual itu ada folklor masih berkembang luas.

Dalam buku ini, pembaca saya ajak “bertamasya” lewat 
folklor. Pembaca akan memahami bahwa Nusantara itu kaya 
folklor. Nusantara menyimpan mutiara yang luar biasa.  Banyak 
mutiara Nusantara yang terlupakan. Nusantara itu indah. Banyak 
menyajikan folklor yang mampu menuntun ke arah kehidupan 
yang lebih baik. Semoga buku yang berasal dari serpihan pemikiran 
para ilmuwan folklor ini benar-benar mengundang dan sekaligus 
menggugah para pemerhati folklor.

Untuk itu, sudah sepantasnya editor mengucapkan terima 
kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu kelancaran 
penerbitan ini. Pertama, kepada penerbit Ombak Yogyakarta, yang 
telah menyanggupi menerbitkan buku ini, saya ucapkan terima 
kasih yang tidak terhingga. Kedua, kepada para penyumbang naskah 
dari Sabang sampai Merauke saya ucapkan terima kasih. Semoga 
menjadi amal baik para penyumbang tulisan. Ketiga, kepada Dinas 
Kebudayaan DIY dan ATL Pusat, saya ucapkan terima kasih atas 
kepercayaan ATL Yogyakarta menyelenggarakan KIFA III ini.

Yogyakarta, 13 Mei 2013

Editor
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Bagian Pertama
FOLKLOR SEBAGAI MEDIA DAN SUMBER PENDIDIKAN: 

SEBUAH ANCANGAN KURIKULUM DALAM PEMBENTUKAN 
KARAKTER SISWA BERBASIS NILAI BUDAYA BATAK TOBA

Oleh Prof. Dr. Robert Sibarani, MS 
Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Sumatra Utara

A. Hakikat Folklor

Secara etimologi kata “foklor” adalah pengindonesiaan 
katabahasa Inggris folklore. Kata ini adalah kata majemuk, yang 
berasal dari dua kata dasar folk dan lore. Folk adalah sekelompok 
orang yang memiliki ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan budaya 
sehingga dapat dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Ciri-
ciri pengenal itu antara lain dapat berwujud warna kulit, bentuk 
rambut yang sama, mata pencaharian yang sama, bahasa yang 
sama, taraf pendidikan yang sama, dan agama atau kepercayaan 
yang sama. Namun, yang lebih penting lagi adalah bahwa mereka 
telah memiliki suatu tradisi, yakni kebiasaan yang telah mereka 
warisi turun temurun, sedikitnya dua generasi,yang dapat mereka 
akui sebagai milik bersama mereka. Di samping itu, mereka sadar 
akan identitas kelompok mereka sendiri (Dundes, 1965:2; 1977:17- 
35; 1978:7). Jadi folk adalah sinonim dengan kolektif, yang juga 
memiliki cirri-ciri pengenal fisik atau kebudayaan yang sama serta 
mempunyai kesadaran kepribadian sebagai kesatuan masyarakat.
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Loreadalah kebiasaan folk, yaitu sebagian kebudayaannya, 
yang diwariskan secara turun-temurun secara lisan atau melalui 
suatu contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pembantu 
pengingat (mnemonic device ). 

Dari uraian diatas dapat didefinisikan bahwa folklor adalah 
sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan 
secara turun-temurun, di antara kolektif macam apa saja, secara 
tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan 
maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat 
pembantu pengingat (mnemonic device).

Berkenaan dengan jenis kebudayaannya, Yadnya (1981:25-
28) menyatakan bahwa folklor adalah bagian dari kebudayaan 
yang bersifat tradisional, tidak resmi (unofficial), dan nasional.
Pandangan ini menyiratkan bahwa folklor bukan hanya yang 
bersifat etnik, melainkan juga yang nasional; yang penyampainnya 
secara tidak resmi.Pada bagian lain, Potter berpendapat bahwa 
folklor merupakan “a lively fossil which refuses to die “(Leach, 
1994:401).

Pengertian folk yang berbunyi “sekelompok orang, yang 
memiliki ciri-ciri pengenal fisik maupun kebudayaan sehingga dapat 
dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya” dan pengertian lore 
yang berbunyi “kebiasaan atau kebudayaan” menyiratkan bahwa 
penelitian folklordi Nusantara ini sangat luas dan sangat beraneka 
ragam. Karena folklor merupakan cermin diri dan kebiasan 
manusia secara kolektif, maka mengungkapfolklor sama halnya 
menyelamimisteri indah manusia. Persoalannya sekarang, apakah 
folklor yang sangat kaya itu dapat dimanfaatkan untuk membawa 
generasi muda Indonesia ke masa depan yang lebih cerah. 
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Bukankah Barnouw (1982:241)juga menyatakan bahwameneliti 
folklor akan sampai pada “the enjoyment of life”. Hal itu berarti 
bahwasalah satu kenikmatanhidup itu adalah mempelajari folklor.

Keseluruhan jenis folklor baik folklor lisan, folklor sebagian 
lisanmaupun folklor bukan lisan, memiliki fungsi yang sangat 
penting dalam kehidupan manusia. Menurut Bascom, folklor 
memiliki empat fungsi, yaitu (1) sebagaisistem proyeksi (proyective 
system), yakni sebagai alat pencermin angan-angan suatu kolektif, 
(2) sebagai alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga-
lembaga kebudayaan, (3) sebagai alat pendidikan (pedagogical 
device), dan (4) sebagai alat pemaksa dan pengawas agar norma-
norma masyarakat akan selalu dipatuhi oleh anggota kolektifnya 
(1965:3-20).

Folklor Nusantara juga memiliki keempat fungsi tersebut.
Sebagai sistem proyeksi, folklor menjadi proyeksi angan-angan 
atau impian rakyat, atau sebagai alat pemuasan atau pemenuhan 
impian masyarakat.Dengan beberapa episodenya, Cerita Si 
Jonaha pada masyarakat Batak menggambarkan impian seorang 
tokoh untuk mengalahkan penguasa, raja, orang elit, dan orang 
terhormat dengan berbagai strategi. Sebagai alat pengesahan 
pranata-pranata dan lembaga-lembaga kebudayaan, folklor 
sering mengukuhkan pranata-paranata atau lembaga-lembaga 
yang ada. Cerita Siboru Tumbaga pada masyarakat Batak Toba 
mengindikasikan adanya pranata adat yang mengatur pembagian 
harta warisan, yang menurut sikap tokohnya harus ditata kembali. 

Folklor di satu sisi dapat digunakan sebagai media pendidikan 
dan di sisi lain dapat digunakan sebagai sumber pendidikan anak 
sebagaimana yang dijelaskan pada tulisan ini. Sebagai alat paksaan 
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dan pengendalian sosial agar norma-norma masyarakat dipatuhi, 
banyak folklor mengandung ”mitos” yang mengendalikan manusia 
untuk melakukan atau untuk melarang manusia melakukan 
sesatu. Folklor Tunggal Panaluan, Siboru Deak Parujar, dan Siboru 
Paremepada masyarakat Batak Toba mengandung mitos sumbang, 
yang berarti melarang orang melakukan kawin sumbang. 

Selanjutnya Dundes menambahkan fungsi lain, yaitu: (1) 
untuk mempertebal perasaan solidaritas kolektif, (2) sebagai alat 
pembenaran suatu masyarakat, (3) memberikan arahan kepada 
masyarakat agar dapat mencela orang lain, (4) sebagai alat 
memprotes ketidakadilan, (5) sebagai alat yang menyenangkan 
dan memberi hiburan. Fungsi folklor tersebut juga terdapat pada 
folklor Nusantara. Folklor Terjadinya Danau Toba yang dimiliki 
oleh masyarakat Batak Toba dengan sendirinya mempertebal 
solidaritas kolektif masyarakat Batak Toba dan dengan sendirinya 
menguatkan identitas kolektif itu. Cerita tersebut juga dapat 
dimanfaatkan untuk mencela orang lain agar mematuhi janji serta 
memprotes ketidakadilan yang dilakukan oleh salah seorang tokoh 
dalam cerita itu. Berkenaan dengan fungsi hiburan, banyak sekali 
folklor yang berfungsi sebagai hiburan. Hampir semua episode 
cerita Si Jonaha mengandung hiburan.

Kembali muncul pertanyaan, bagaimaana fungsi folklor yang 
pada umumnya bersifat etnik itu dapat berfungsi secara praktis 
dan pragmatik dalam masyarakat global sekarang ini. Jawabannya 
sudah tentu membutuhkan pemikiran praktis dan pragmatis. 
Semua fungsi folklor tersebut akan dapat mengubah manusia 
terutama generasi muda ke masa depan yang lebih cerah apabila 
di manaatkan dalam proses pembelajaran baik dalam pendidikan 
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formal, pendidikan nonformal, maupun pendidikan informal.
Dengan demikian, perlu rancangan kurikulum untuk merumuskan 
folklor baik sebagai media pendidikan maupun sebagai sumber 
pendidikan.

Folklor sebagai media pendidikan mengacu pemanfaatan 
bentuk folklor sebagai sebagai sarana mengajarkan pelajaran 
kepada siswa, sedangkan folklor sebagai sumber pendidikan 
mengacu pada pemanfaatan isi folklor sebagai bahan pelajaran 
kepada siswa.

B. Folklor Sebagai Media Pendidikan 

Pendidikan adalah seluruh usaha mengembangkan 
pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang baik warga 
masyarakat terutama generasi muda.Pendidikan merupakan usaha 
sadar dan sistematis yang bertujuan untuk memanusiakan manusia 
dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan sehingga 
akan tercipta manusia seutuhnya. Pendidikan berkenaan dengan 
segala kegiatan yang berguna untuk menambah pengetahuan 
baik itu pengetahuan seseorang maupun pengetahuan 
sekelompok orang. Pengetahuan tersebutmemerlukan media 
sebagai perantara penyampaiannya, yang disebut dengan media 
pendidikanagar sampai kepada masyarakat.

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara 
harfiah berarti ‘penengah’, ‘perantara’, ‘sarana’ atau ‘pengantar’. 
Perantara, sarana, penengah atau pengantar itu mungkin berupa 
benda, peristiwa atau manusia.Artinya, media merupakan 
segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, 
mengasah pikiran, merangsang perasaan, menarik perhatian, dan 
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membangkitkan kemauan sesorang sehingga terlibat dalam sebuah 
proses kegiatan.Media adalah alat,cara, perantara atau saranayang 
digunakan untuk menyampaikan informasi, sedangkan pendidikan 
dapat diartikan sebagai suatu proses pembelajaran dan pemberian 
pengetahuan, keterampilan,dan karakter melalui pendidik atau 
pengajar kepada muriddengan menggunakan pranata-pranata 
agar tujuan yang ingin dicapai dapat dipenuhi. Pranata-pranata 
yang dimaksudkan dapat bersifat formal, nonformal atau informal. 
Dalam hal ini keluarga dan sekolah merupakan pranata yang paling 
utama dalam melaksanakan pendidikan seorang individu. Media 
pendidikan dapat diartikan sebagai alat atau carayang digunakan 
oleh pengajar untuk menyampaikan pelajaran kepada siswanya 
dalam proses pembelajaran. Media yang digunakan oleh pendidik 
atau pengajar dalam proses belajar mengajar sangat beraneka 
ragam tergantung apa yang diajarkannya. Media berfungsi 
untuk mempermudah, mengefektifkan, bahkan mengefisienkan 
penyampaian informasi dalam proses belajar mengajar.Pemilihan 
media dalam proses mengajar juga harus dicocokkan dengan 
materi yang diajarkan. Media sebagai alat bisa berupa gambar, 
infocus, OHPatau alat peraga lain, sedangkan media sebagai cara 
bisa berupa metode atau strategi untuk menyampaikan pelajaran.

Media pendidikan adalah seluruh alat, cara atau perantara 
yang digunakan oleh seorang tenaga pendidik (guru) untuk 
menyampaikan informasi yang berguna dalam pengembangan 
pengetahuan peserta didik (murid).Media pendidikan menurut 
Arsyad (1985) berfungsi untuk membuat (1) penyampaian pesan 
pembelajaran dapat lebih terstandar, (2) pembelajaran dapat 
lebih menarik, (3)pembelajaran menjadi lebih interaktif dengan 
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menerapkan teori belajar, (4) waktu pelaksanaan pembelajaran 
dapat diperpendek, (5) kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan, 
(6) proses pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan di 
manapun diperlukan, (7) sikap positif siswa terhadap materi 
pembelajaran serta proses pembelajaran dapat ditingkatkan, (8)
peran guru berubah kearah yang positif.

Pentingnya media pendidikan dalam proses pendidikan 
dijelaskan pada teori tingkah laku belajar (B.F.Skinner).
Menurut teori ini, “mendidik adalah mengubah tingkah laku 
siswa.”Perubahan tingkah laku yang dimaksudkan harus tertanam 
pada diri siswa sehingga menjadi adat kebiasaannya. Proses belajar 
mengajar dalam pendidikan formal yang dijalankan oleh pranata 
formal (sekolah) pada dasarnya adalah proses komunikasi dari 
sumber pesan melalui media kepenerima pesan.Salurannya adalah 
media pendidikan dan penerima pesannya adalah siswa. Pesan 
akan dituangkan kedalam simbol-simbol komunikasi. Kemudian, 
penerima pesan akan menafsirkan simbol komunikasi tersebut. 
Dalam penafsiran, terjadi dua hal kemungkinan, yakniberhasil 
atau gagal. Untuk mengatasi hal ini, peran pemilihan media 
pendidikan yang tepat membantu mengatasi masalah gagalnya 
penafsiran.Media pendidikan dengan demikian merupakan salah 
satu alat belajar yang dapat membantu memperjelas penafsiran 
dalam menyalurkan pesan sehingga dapat mengatasi gagalnya 
penafsiran.

Folklor dapat digunakan sebagai media pendidikan untuk 
menyampaikan pelajaran kepada murid guna mempermudah 
proses belajar-mengajar.Berdasarkan teori propaganda 
folklor,folklor dianggap sebagai media atau pengantar propaganda. 
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Folklor sebagai sebuah media strategis untuk menyampaikan 
ide cemerlang dalam seluruh aspek kehidupan. Kapasitas teori 
propaganda telah meletakkan folklor sebagai alat, cara atau 
perantara. Folklor merupakan kenderaan untuk mencapai tujuan 
dalam memahami berbagai aspek kehidupan.

Penggunaan folklor sebagai media pendidikan bisa 
dimanfaatkan dalam berbagai disiplin ilmu, yang tentu saja 
pemilihan folklor yang digunakan harus tepat dengan materi 
pelajaran yang akan disampaikan. Penggunaan folklor banyak 
membantu guru supaya murid lebih memahami apa yang 
disampaikan oleh guru.

Dalam hal ini folklordimanfaatkan sebagai alat bantu yang 
dapat mewakili pemberian informasi secara jelas dan menarik dari 
pembawa pesan (guru) kepada penerima pesan (murid) sehingga 
tujuan komunikasi pembelajaran dapat tercapai secara maksimal. 
Fungsi media pendidikan berperan sebagai alat bantu yang dapat 
merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan individu 
untuk terlibat dalam proses pmbelajaran.

Selain berguna sebagai alat atau cara penyampaian informasi 
secara lebih mudah untuk dimengerti siswa, penggunaan folklor 
sebagai media pendidikan juga berperan sebagai salah satu langkah 
dalam melestarikan budaya lokal yang ada. Hal ini dirasakan perlu 
pada saat sekarang ini karena banyak dari generasi muda bangsa 
Indonesia yang sudah melupakan budaya yang merupakan warisan 
leluhur nenek moyangnya dan kebanggaan identitasnya.

Dengan membiasakan diri menyampaikan pelajaran melalui 
media folklor, maka siswa akan mengingat bahwa ada ungkapan 
adat atau daerah yang dia tidak pernah tahu dan bahkan 
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mungkin dia tidak pernah mendengarnya. Hal ini juga merupakan 
upaya pelestarian folklor sebagai bagian dari kebudayaan baik 
perlindungan, pemanfaatanmaupun pengembangan folklor di 
masa mendatang. Sebagai contoh penggunaan folklor sebagai 
media pendidikan adalah penyampaian atau pengharapan kepada 
siswa supaya belajar dengan sungguh-sungguh dan mencapainya 
dengan tuntas. Hal itu bisa disampaikan guru dengan ungkapan:

Baguru kapadang data, 
dapek ruso baling kaki, 
baguru kapalang aja, 
nan bak bungo kambang tak jadi.

Setelah mengungkapkan peribahasa tersebut, kemudian 
guru harus menjelaskan bahwa peribahasa itu merupakan sebuah 
peribahasa yang berasal dari sebuah suku yang ada di Indonesia. 
Supaya mudah diingat, guru mungkin saja bisa bertanya kepada 
siswa, dari manakah ungkapan itu berasal atau adakah yang 
pernah mendengarkan peribahasa tersebut sebelumnya? Apabila 
murid menjawab belum pernah, guru sebelum menjelaskan arti 
peribahasa tersebut, harus menjelaskan terlebih dahulu bahwa 
peribahasa tersebut merupakan peribahasa yang berasal dari 
Minangkabau yang artinya adalah “suatu pengetahuan apabila 
seseorang dalam mempelajarinya masih belum tuntas, maka 
ilmu yang dimilikinya itu kurang bisa dimanfaatkan.” Cara ini 
untuk menggugah murid tekun belajar. Demikian juga, peribahasa 
Melayu “rajin pangkal pandai dan hemat pangkal kaya” merupakan 
cara untuk mengajarkan agar si anak selalu belajar supaya pandai 
dan menghemat supaya ada tabungannya.Setelah mengajarkan 
makna dan maksud peribahasa tersebut, guru kemudian 
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mendemonstrasikan perilaku dan kegiatan belajar dengan tekun.

Seorang guru yang hendak menerangkan tentang berbakti 
kepada orangtua,sangatlah baik apabila dia mampu mengemas 
sebuah cerita rakyat dalam bentuk tontonan(film) dengan bantuan 
teknologi infomasi. Ia kemudian menyuruh siswanya menonton 
cerita rakyat tersebut. Setelah menonton, murid diminta untuk 
menyampaikan hal apa saja yang bisa ia ungkapkan setelah 
menonton cerita tersebut. 

Dengan mampu mengemas sebuah cerita rakyat dan 
mengajak siswanya menonton sebuah cerita rakyat tersebut, 
seorang guru telah menggunakan sebuah folklor dalam 
menyampaikan informasi atau materi yang ingin disampaikannya 
kepada siswanya. Contoh ini bisa digunakan sebagai media dalam 
pelajaran pendidikan agama atau pelajaran budi pekerti seperti 
dalam materi pelajaran “hormat kepada orang tua”. 

Guru juga bisa melakukan pementasan drama. Guru menyuruh 
siswanya membaca cerita rakyat dan membuat skenario sendiri. 
Disini bisa dikaitkan dengan materi mengenai interaksi sosial. 
Siswa membagi peran dan membagi tugas tentang hal-hal yang 
diperlukan dalam mementaskan drama ini. Kemudian, guru 
menjelaskan bahwa siswa tersebut telah melakukan interaksi 
sosial dalam kerja sama untuk mementaskan drama tersebut.Hal 
ini cukup efektif untuk pelajaran sastra dan sosiologi.

Pemanfaatan legenda atau mitos sebagai media pembelajaran 
sejarah juga sangat penting.Memahami asal-usul suatu tempat 
dapat menmanfaatkan berbagai legenda yang hidup dalam 
folklor suatu kelompok masyarakat.Pembelajaran sejarah yang 
diharapkan (standar kompetensi) agar siswa mampu memahami 
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prinsip dasar ilmu sejarah. Kompetensi dasar dari pembelajaran 
ini adalah siswa mampu mendeskripsikan tradisi sejarah dalam 
masyarakat Indonesia masa pra- aksara dan masa aksara. 
Pendekatan materi ini agar siswa mengerti dan memahami bahwa 
nenek moyang kita sebelum mengenal tulisan telah memiliki 
tradisi-tradisi sejarah. 

Pembelajaran sosiologi di sekolah juga dapat memanfaatkan 
folklor sebagai media pendidikannya. Tujuan pembelajaran 
sosiologi di sekolah adalah memberikan pengetahuan dasar 
mengenai konsep dasar sosiologi (konsep dasar, gejala, dan 
realitas sosial yang meliputi interaksi sosial, nilai dan norma 
sosial, sosialisasi, struktur sosial dan perubahan sosial budaya) 
agar siswa mampu memahami dan menelaah secara rasional 
komponen-komponen dari masyarakat sebagai sistem sosial. 
Pemanfaatan foklor permainan rakyat, ungkapan tradisional, 
dan gelar kebangsawanan sangat berperan sebagai media dalam 
pembelajaran sosiologi.

Melalui permainan rakyat, secara tidak langsung para pemain 
akan mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang 
terdapat dalam permainan tersebut.. Karenanya permainan rakyat 
dapat mengembangkan aspek moral (kejujuran, disiplin, dan 
tanggung jawab), nilai agama, sosial, bahasa, dan fungsi motorik. 
Seorang guru sosiologi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatra Utara, 
telah memanfaatkan permainan rakyat Batak Toba margala untuk 
pelajaran sosiologi di SMAN-2 Lubuk Pakam.Melalui permainan 
ini dapat dijelaskan proses interaksi sosial yang menggambarkan 
kerjasama dan persaingan. Dia telah merancang kurikulum 
materi interaksi sosial dengan menggunakan media permainan 
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rakyat tersebut. Melalui penayangan permainan ini, siswa akan 
lebih mudah memahami perbandingan interaksi assosiatif dan 
dissosiatif.

Pemakaian ungkapan tradisional sebagai media pendidikan 
dapat digunakan ketika pembelajaran menjelaskan konsep nilai 
dan norma sosial budaya dalam bidang pelajaran antropologi.
Ungkapan-ungkapan tradisional yang dipilihkemudian ditampilkan 
dengan media grafis bagan. Siswa diberikan waktu untuk membaca 
dan menganalisis pesan apa yang ingin disampaikan melalui 
ungkapan tradisional tersebut. Melalui contoh-contoh tersebut, 
siswa diharapkan dapat lebih memahami konsep nilai dan norma 
bagi sebuah kelompok dan memahami bahwa nilai bagi sebuah 
kelompok tidak akan sama dengan nilai bagi kelompok lain.
Sebagai contoh, berikut merupakan ungkapan tradisional yang 
dapat menjelaskan nilai bagi kelompok etnik Batak Toba dari 
ungkapanmaranak sapulu pitu, marboru sapulu onomyang 
berarti “memiliki anak laki-laki 17, memiliki anak perempuan 
16”.Ungkapan ini mngandung dua pesan, yaitu etnik Batak Toba 
memiliki prinsip banyak anak sebagai sesuatu yang diharapkan dan 
nilai anak laki-laki lebih diharapkan daripada anak perempuan. 
Pesan yang diungkapkan memperkuat kedudukan anak laki-laki 
yang berhak memberikan marga kepada generasinya. 

Folklor juga dapat dimanfaatkan untuk pelajaran seni rupa 
khususnya seni rupa tradisional.Seni ornamen merupakan cabang 
senirupa yang mengakar di Indonesia. Kehadirannya sebagai 
”pemuas” rasa keindahan manusia di masa sekarang maupun di 
masamendatang. Mulai dari zaman prasejarah hingga dewasa ini 
keberadaan rasa keindahan selalu dibutuhkan dalam kehidupan 
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manusia. Masing-masing daerah juga mempunyai seni ornamen. 
Corak dan gayanya berbeda antara etnik yang satu dengan yang 
lainnya. Salah satu corak dan gaya seni ornamen yang memiliki ciri 
khas tertentu adalah seni ornamen (gorga) tradisional etnik Batak 
Toba. Masalah corak dalam ornamen menyangkut pula masalah 
identitas yang merupakan ciri khas ornamen itu. 

Gorga Batak adalah ukiran atau pahatan tradisional yang 
biasanya terdapat di dinding rumah bahagian luar terutama 
bagian depan rumah adat Batak Toba. Gorga adalah dekorasi 
atau hiasan yang dibuat dengan cara memahat kayu (papan) dan 
kemudian mencatnya dengan tiga macam warna, yaitu merah-
hitam-putih. Paduan ketiga warna itu disebut tiga bolit. Berikut 
ini contoh ornamen tradisional Batak Toba, yang disebut dengan 
gorga boras pati“sejenis kadal” dan gorga adop adop “payu dara”

Gambar Boraspati

Gambar Adop Adop dan Boras Pati

Boras pati sejenis mahluk yang menyerupai kadal atau cicak. 
Lambang boras pati merupakan lambang laki-laki yang berfungsi 
sebagai penjaga rumah tangga dari segala bentuk gangguan 
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maupun ancaman terhadap keluarganya.Lambang ini mendidik 
masyarakat sebagai lelaki yang bertanggung jawab terhadap 
keluarga maupun generasinya dan dia juga harus rajin dan gigih 
dalam mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya menuju 
kekayaan (hamoraon).  

Gorga boras pati dikombinasikan dengan adop adop (payudara 
atau susu). Pada zaman dahulu, sebelum masuknya Injil dan 
modernitas ke Tanah Batak, angka kematian bayi dan anak-anak di 
kampung-kampung sangatlah tinggi.Sementara jumlah (kuantitas) 
manusia sangatlah dibutuhkan untuk menopang kehidupan dan 
persekutuan, antara lain untuk bertani dan membuka lahan baru, 
bertahan terhadap serangan musuh dan lain-lain. Sebab itu hagabeon 
(kesuburan) manusia memang sangat dibutuhkan untuk menopang 
kehidupan.Karena itulah masyarakat Batak sangat merindukan 
banyaknya orang (mauas di jolma). Hal ini didukung oleh konsep 
agama Batak yang menganggap kesuburan sebagai berkat Tuhan 
yang terpenting sebagaimana terlihat begitu banyak perumpamaan 
(umpasa)Batak yang mengharapkan kesuburan tersebut:

Bagi orang Batak, pandangan terhadap susu (payudara) 
mempunyai arti khusus. Payudara yang besar dan deras asinya 
pertanda anaknya sehat dan banyak atau punya keturunan banyak 
(gabe). Lambang ini merupakan lambang untuk kaum perempuan 
agar dapat memiliki keturunan yang banyak dan sehat.Para kaum 
perempuan bertanggungjawab dan harus mampu merawat serta 
mengasuh anaknya sehingga menjadi anak yang sehat, pintar, dan 
berbudi pekerti sebagai generasi penerus yang bermutu.

Jadi kombinasi boras pati perlambang hamoraon (memiliki 
banyak harta)  danadop adop (payudara, susu) adalah perlambang 
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hagabeon (kesuburan, memiliki banyak turunan) adalah termasuk 
cita-cita  atau falsafah hidup Batak ditambah hasangapon 
(kehormatan). Kekayaan tidak hanya bersifat material.Keturunan 
yang banyak serta nasib juga dipandang sebagai kakayaan.Ini 
sesuai dengan visi dan tujuan hidup Batak Toba, yakni mencapai 
hamoraon (kekayaan), hagabeon (keturunan), hasangapon 
(kehormatan).Melalui bentuk folklor ornamen arsitektur etnis 
Batak Toba ini diharapkan siswa lebih jelas memahami konsep seni 
rupa tradisional.

Folklor juga dapat dimanfaatkan pada pelajaran PKn 
(Pendidikan Kewarganegaraan) karena ada beberapa materi 
tentang keluarga, kerja keras, gotong royong, dan juga tenggang rasa 
dalam mata pelajaran PKn. Dalam menyampaikan materi-materi 
ini, banyak legenda, peribahasa,dan perumpamaanyang dapat 
digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan atau 
nilai-nilai yang menjadi tujuan dari materi pendidikan tersebut. 
Dengan menyertakan bentuk folklorseperti itu diharapkan dapat 
mempermudah anak atau siswa untuk menangkap pelajaran yang 
disampaikan oleh guru. 

Folklor dapat membantu penyampaian pelajaran PKn 
yang biasanya dianggap sebagai pelajaran yang membosankan 
sehingga siswa terkadang bosan untuk mempelajarinya, tetapi 
dengan bantuan folklor pelajaran itu akan menjadi menarik. Guru 
dituntut dapat lebih kreatif dalam menyampaikan materi, salah 
satunya adalah dengan menyertakan folklor berupa cerita rakyat 
atau legenda rakyat yang sesuai dengan materi pelajaran. Dengan 
demikian, anak didik (siswa) tidak merasa bosan dengan pelajaran 
itu dan menambah khasanah pengetahuan mereka tentang folklor.
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Legenda, peribahasa, dan perumpaan mengandung banyak 
ajaran-ajaran moral dan ini dapat menunjang beberapa materi 
yang akan diajarkan di kelas dan bimbingan belajar tempat guru 
bekerja. Biasanya siswa akan senang mendengarkan cerita singkat 
sebelum masuk ke dalam materi yang akan dipelajari. Legenda, 
peribahasa, dan perumpamaan juga dipilih sekaligus mengenalkan 
cerita-cerita rakyat yang sudah sangat jarang didengar kepada 
siswa. Dengan harapan, anak didik nantinya dapat lebih mencintai 
budaya mereka sendiri melalui cerita rakyat tersebut.

Selain itu, legenda ini juga nantinya diharapkan dapat 
mengubah perilaku anak atau siswa sesuai dengan tujuan dari 
pendidikan itu sendiri. Pelajaran PKn di sekolah memang lebih 
banyak memuat materi tentang moral dan nilai untuk mengubah 
perilaku anak ke yang lebih baik. Demikian juga folklor ini sebagai 
media pendidikan diharapkan dapat menjadi alat untuk mengubah 
perilaku anak menjadi lebih baik.

Bagi guru yang kreaif dan memahami budaya, folklor 
juga dapat dimanfaatkan untuk pengajaran pelajaran lain 
seperti biologi, mate-matika, kesenian, dan pelajaran lain. Para 
peneliti folklor bersama para guru bidang studi perlu menggali 
pemanfaatan folklor sebagai media pendidikan dan menyusunnya 
dalam rancangan kurikulum, silabus atau materi pelajaran lainnya 
agar para siswa dapat memahami setiap pelajaran dengan efektif 
dan efisien.

Selain sekolah sebagai pranata sosial, folklor juga berfungsi 
sebagai media pendidikan dalam pranata keluarga terutama dalam 
pendidikan informal.Folklor merupakan instrumen kekuatan sosial 
masyarakat untuk pembinaan dan peningkatan pengetahuan 
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anggota masyarakat yang relevan dengan tuntutan perubahan 
zaman di samping pewarisan kebudayaan dan internalisasi pada 
tiap individu.Folklor sebagai media pendidikan dalam pranata 
keluarga berperan meningkatkan pengetahuan sosial budaya 
di masyarakat.Salah satu bagian dari berfolklor yang dapat 
dimanfaatkan sebagai media pendidikan adalah bercerita rakyat 
(menuturkan dongeng, legenda, dan mitos).Lewat dongeng, 
legenda, dan mite, orang mendapat pelajaran tentang kehidupan 
sehari-hari.

Perlu juga dirancang buku pedoman semacam kurikulum 
untuk peningkatan pengetahuan praktis masyarakat dengan media 
pendidikanfolklor.Berbagai bentuk folklor bukan lisan merupakan 
media pendidikan praktis bagi generasi muda seperti pembuatan 
kerajinan tangan.

C.  Folklor sebagai Sumber Pendidikan

Folklor mengandung nilai budaya yang dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber pendidikan.Nilai budaya yang terkandung 
dalam genre folklor merupakan pesan-pesan sebagai sumber 
pengetahuan atau pendidikan bagi generasi penerus. Pada 
hakikatnya genre-genre folklor merupakan bentuk ungkapan 
budaya yang mengandung nilai-nilai yang dapat diteladani dan 
diinternalisasikan oleh generasi penerus. Sistem nilai merupakan 
posisi sentral dari struktur budaya suatu masyarakat. Sistem nilai 
merupakan fenomena dan problema dasar kehidupan manusia. 

Nilai merupakan perangkat struktur dalam kehidupan 
manusia. Menurut Danandjaja, nilai merupakan konsep abstrak 
mengenai sifat kepribadian suatu kolektif dalam menghadapi 
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masalah kehidupannya. Nilai yang dimaksud disini adalah sesuatu 
yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi 
manusia. Sesuatu yang bernilai itu berarti berharga dan berguna 
bagi kehidupan manusia. Nilai budaya yang terdapat dalam 
folklor dapat menjadi sumber yang berguna dan bernilai dalam 
meningkatkan atau menambah pengetahuan siswa.

Banyak pelajaran yang bisa diambil darinilai folklor dan bisa 
dijadikan bahan pembelajaran dalam pranata sekolah dan pranata 
keluarga dalam mengatasi persoalan kehidupan sehari-hari. Folklor 
memiliki nilai budaya sebagai peninggalan leluhur yang diwariskan 
dari satu generasi ke generasi berikutnya. Folklor mengandung 
pesan-pesan yang hendak disampaikan kepada masyarakat baik 
berupa makna dan fungsi, nilai dan norma maupun kearifan 
lokal.Menurut teori lapisan, makna dan fungsi merupakan 
lapisan luar (the outer layer), nilai dan norma merupakan lapisan 
tengah (the middle layer), dan kearifan lokal merupakan lapisan 
inti (the core layer). Dalam hal ini, folklor sebagai bagian dari 
kebudayaan memiliki sistem makna yang dikonsepsikan tersusun 
secara berlapis-lapis seperti lapisan kulit bawang. Yang tampak 
di lapisan luar (the outer layer) adalah signifikasi bentuk dengan 
acuannya (makna) bersama dengan fungsinya. Ketika melihat ulos 
sebagai bagian folklor dari daerah Tapanuli, orang dengan cepat 
mengatakan bahwa itu adalah kain tradisional Batak (makna) yang 
biasanya digunakan seperti selendang(fungsi).Di balik lapisan 
luar tersebut terdapat lapisan tengah (the middle layer), yaitu 
berupa nilai dan norma; nilai lazimnya menunjuk pada mana 
yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk, sedangkan 
norma biasanya menunjuk pada mana yang dianggap benar dan 
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mana yang dianggap salah meskipun sering juga disebut “nilai” 
terutama “nilai budaya” yang mengacu kepada keduanya baik 
tentang benar-salah maupun tentang baik-buruk.Koentjaraningrat 
(1983) mengatakan bahwa sistemnilai budaya adalah konsepsi 
yang hidup dalam alam pikiran manusia mengenai hal-hal yang 
dianggap amat bernilai dalam kehidupan dan berfungsi sebagai 
pedoman tertinggi bagi tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-
hari.Nilai budaya digolongkan pada nilai identitas, nilai interaksi, 
dan nilai visi hidup.Dengan demikian, nilai budaya yang terkandung 
dalam ulos adalah nilai identitas karena ulos itu menandai 
identitas Batak dan juga nilai interaksi karena orang Batak tahu 
siapa yang berhak memberikan dan menerima ulos dalam 
interaksi sosial Batak.Di balik lapisan tengah terdapat lapisan inti 
(the core layer) berupa nilai yang diyakini suatu komunitas dapat 
diterapkan dalam mengatasi persoalan-persoalan hidup mereka 
demi meningkatkan kesejahteraaan dan menciptakan kedamaian 
di antara mereka.Dalam masyarakat Batak, ulos sebagai folklor, 
memiliki kearifan lokal karena pembuatan, pemberian, dan 
penggunaan ulos mengandung nilai yang dapat dimanfaatkan 
untuk meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan kedamaian 
pada komunitas Batak.Namun kenyataannya, istilah “nilai budaya” 
juga sering digunakan untuk kearifan lokal karena nilai budaya 
yang diyakini dapat menata kehidupan sosial itulah yang disebut 
dengan kearifan lokal.

Folklor yang mengandung kearifan lokal dapat dimanfaatkan 
sebagai sumber pendidikan karakter.Kearifan lokal adalah 
kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu masyarakat yang 
berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan 
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kehidupan masyarakat. The local wisdom is the community’s 
wisdom or local genius deriving from the lofty value of cultural 
tradition in order to manage the community’s socialorder or 
social life. Kearifan lokal merupakan nilai budaya lokal yang dapat 
dimanfaatkan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat 
secara arif atau bijaksana. The local wisdom isthe value of local 
culture having been applied to wisely manage the community’s 
social order and social life. 

Berdasarkan uraian di atas, kearifan lokal adalah pengetahuan 
asli (indigineous knowledge) atau kecerdasan lokal (local genius)
suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya 
untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dalam rangka 
mencapai kemajuan komunitas baik dalam penciptaan kedamaian 
maupunpeningkatan kesejahteraan masyarakat. Kearifan lokal 
itu mungkin berupa pengetahuan lokal, keterampilan lokal, 
kecerdasan lokal, sumber daya lokal, proses sosial lokal, norma-
etika lokal, dan adat-istiadat lokal. 

Dalam kenyataannya sekarang, implementasi kearifan lokal itu 
semakin menurun sehingga sulit ditemukan manusia, pemimpin, 
dan pengambil keputusan yang bijaksana dalam melaksanakan 
tugasnya dalam suatu komunitas. Bahkan, pemimpin dan pengambil 
keputusan sama sekali tidak mengetahui manfaat kearifan lokal 
dalam pembangunan. Kenyataan ketidaknyambungan (miss-
match) dalam berbagai program pembangunan yang terjadi di 
Indonesia dianggap karena kearifan lokal tidak berjalan atau tidak 
diperhitungkan dalam pembangunan. Program pembangunan 
yang dirancang selama ini tidak menjawab masalah-masalah yang 
dirasakan masyarakat secara langsung. Oleh karenanya, kajian, 
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revitalisasi, dan implementasi kearifan lokal sangat perlu dilakukan 
agar terbentuk manusia yang bijaksana dan pemimpin yang bisa 
menjadi penunjuk arah bagi program pembangunan yang benar-
benar menjawab kebutuhan rakyat. 

Kekurangpahaman mengenai pentingnya nilai budaya 
merupakan faktor utama kenapa kearifan lokalnya tidak 
mendapat perhatian dalam pembangunan. Masih ada orang 
yang menganggap bahwa tradisi budaya tidak relevan dengan 
kehidupan modern sekarang ini, padahal negara atau bangsa yang 
berhasil membangun kesejahteraan rakyatnya adalah bangsa yang 
membangun berbasis budayanya. Sekarang ini, Cina dan Jepang 
masing-masing negara pertama dan ketiga tersejahtera (terkaya) 
peringkat dunia dan kedua negara ini membangun dengan 
berbasis pada budaya rakyatnya. Sering sekali pembangunan 
bangsa kita dikaitkan dengan pencarian “untung” (profit), bukan 
pencarian “manfaat” (benefit), padahal meskipun segala-galanya 
memerlukan uang, tidaklah uang segala-galanya. Kebudayaan dan 
kearifan lokalnya memang tidak langsung memberikan untung 
secara ekonomis, tetapi secara perlahan-lahan kearifan lokal 
sebagai warisan masa lalu itu akan memberikan manfaat untuk 
peningkatan kesejahteraan dan pembentukan kedamaian rakyat 
melalui karakter yang kuat generasi mudanya. 

Local genius, indigenious knowledge atau local wisdom dapat 
digali secara ilmiah dari produk kultural dengan interpretasiyang 
mendalam. Sebagai produk kultural, tradisi budaya seperti folklor 
mengandung berbagai hal yang menyangkut hidup dan kehidupan 
komunitas pemiliknya, misalnya sistem nilai, kepercayaan dan 
agama, kaidah-kaidah sosial, etos kerja, bahkan cara bagaimana 
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dinamika sosial itu berlangsung (Pudentia, 2003:1). Dengan 
kata lain, tradisi folklorsebagai warisan leluhur mengandung 
kearifan lokal (local wisdom) yang dapat dimanfaatkan dalam 
pemberdayaan masyarakat untuk membentuk kedamaian dan 
meningkatkan kesejahteraan. 

Kearifan lokal dalam tradisi budaya seperti folklor terbagi atas 
kearifan lokal yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan 
dan yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian. Kearifan lokal 
untuk kesejahteraan itu antara lain (1) kerja keras, (2) disiplin, (3)
pendidikan, (4) kesehatan, (5) gotong royong, (6) pengelolaan 
gender,(7)pelestarian dan kreativitas budaya, (8) peduli 
lingkungan, sedangkan kearifan lokal untuk kedamaian antara lain 
(1) kesopansantunan, (2) kejujuran, (3) kesetiakawanan sosial, (4) 
kerukunan dan penyelesaian konflik, (5) komitmen, (6) pikiran 
positif, dan (7) rasa syukur.

Kearifan lokal sebagai kandungan folklor itu dapat 
dimanfaatkan untuk pendidikan karakter generasi muda sehingga 
karakter itu berbasis budaya bangsa sebagai warisan leluhur.
Dengan demikian, diperlukan ancangan kurikulum pendidikan 
karakter berbasis budaya yang bahan-bahannya berasal dari 
folklor.

D.  Ancangan Kurikulum Pendidikan Budaya Batak 
Toba: Pendidikan Karakter Berbasis Budaya

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara sebagai kabupaten 
induk asal orang Batak Toba memikirkan betapa pentingnya 
pedidikan budaya Batak Toba mulai dari SD sampai SMA dengan 
tujuan membentuk lulusan yang berkarakter baik berdasarkan 
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budayanya.Dalam rangka mewujudkannya telah sedang disusun 
kurikulum, yang semula sebelum Kurikulum 2013 dimaksudkan 
menjadi pendidikan muatan lokal.

Paradigmapendidikan Budaya Batak Toba berusaha 
mengajarkan nilai budaya masa lalu untuk menjawab persoalan-
persoalan masa kini demi persiapan generasi masa depan. Dengan 
demikian, tema penting yang diusung oleh Pendidikan Budaya 
Batak Toba adalah Remembering the past, Understanding the 
present, and Preparing the future. Pendidikan Budaya Batak Toba 
mengajarkan tradisi budaya masa lalu sebagai warisan leluhur yang 
arif, yang dapat dimanfaatkan untuk menata kehidupan masa kini 
secara arif pula untuk solusi pemecahan masalah-masalah yang 
dihadapi bangsa masa kini, dan mempersiapkan generasi yang 
berkarakter dan berkepribadian lebih baik di masa depan sebagai 
pelaku kesejahteraan bangsa di masa mendatang.

Atas alasan tersebut, sangat diperlukan Pendidikan Budaya 
Batak Toba di sekolah umum pada Sekolah Dasar, Sekolah 
Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas (sederajat).
Pendidikan Budaya Batak Toba ini juga dilakukan sebagai respon 
terhadap tuntutan perkembangan teknologi, informasi, dan 
globalisasi yang membutuhkan tapisan budaya (cultural filter)
yang kuat bagi generasi muda. 

Dalam mewujudnyatakan pendidikan Budaya Batak Toba 
di SD, SMP, dan SMA diperlukan kurikulum sebagai panduan 
untuk penyusunan buku ajar dan sebagai panduan guru untuk 
mengajarkan mata pelajaran muatan lokal Budaya Batak Toba.
Kurikulum Pendidikan Budaya Batak Toba memuat nilai budaya 
sebagai kearifan lokal yang disusun dalam satu kesatuan bahan 
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ajar berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

Pendidikan Budaya Batak Toba berfungsi untuk (1) 
pembentukan karakter siswa berbasis kearifan lokal Batak Toba 
yakni karakter yang mendambakan peningkatan kesejahteraan 
dan penciptaan kedamaian sehingga pendidikan ini sekaligus 
mempersiapkan generasi masa depan yang lebih sejahtera dan 
lebih beradab; (2) pembentukan kecerdasan emosional siswa 
sehingga melalui kearifan lokal sebagai modal sosiokultural itu 
mereka kelak akan menjadi orang yang berhasil dalam bidangnya 
masing-masing; dan (3) penguatan identitas budaya yang kuat 
sehingga mampu menunjukkan kekuatan budayanya dan mampu 
menapis budaya luar yang tidak sejalan dengan kebudayaannya 
sendiri.

Dengan fungsi ini akan tercipta sumber daya manusia yang 
gigih dalam meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan 
kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Singkatnya, Pendidikan 
Budaya Batak Toba ini berfungsi untuk mempersiapkan siswa 
pada kehidupan masa depan yang lebih sejahtera dan lebih damai 
melalui pembentukan karakter berbasis kearifan lokal sebagai 
nilai budaya yang diwariskan leluhur.

Dengan demikian, pendidikan Budaya Batak Toba bertujuan 
agar siswa mengetahui, mencintai, dan mengamalkan budaya 
dalam berbagai ragam budayanya. Pemahaman budaya Batak 
Toba secara kognitif, afektif, dan psikomotorik menjadi tujuan 
utama pendidikan Budaya Batak Toba di sekolah sehingga akan 
menghasilkan orang yang berkarakter kuat berbasis kearifan 
lokal yang mengetahui kebaikan (knowing the good), mencintai 
kebaikan (loving the good), dan melakukan kebaikan (doing the 
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good) dalam kehidupannya sehari-hari.

Lingkup materi pokok dalam kulrikulum pendidikan Budaya 
Batak Toba mencakup materi folklor baik folkor lisan, sebagian 
lisan, dan bukan lisan dengan tujuan menggali makna dan fungsi, 
nilai dan norma budaya, serta kearifan lokal di dalamnya.

Mengakhiri tulisan ini, ada dua pertanyaan yang perlu 
dipikirkan berkenaan penerapan kurikulum pendidikan budaya 
ini.Pertama, jika satu pemerintah kabupaten memiliki niat 
untuk membuat pendidikan budaya seperti folklor, masihkah 
ada tempatnya di Kurikulum 2013 ini?Kedua, sejauh manakah 
pemerintah kabupaten memiliki kewenangan dalam pendidikan 
budaya etnik?
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FOLKLOR SPIRITUAL:  

MEMAHAMI RAHASIA HIDUP MANUSIA JAWA
Oleh Dr. Suwardi Endraswara, M. Hum. 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta

A.  Folklor, Daya Hidup, dan Pengalaman Spiritual

Folklor yang terkait dengan spiritualitas kejawen memang 
amat pelik. Fenomena folklor semacam ini, banyak dilakukan oleh 
para penghayat kepercayaan. Folklor spiritual adalah fenomena 
unik, yang membutuhkan kedalaman dalam menggali makna di 
balik fenomena itu. Dhavamony (1995:43) menyatakan bahwa 
fenomenologi religious, tidak sekdar menangkap kulit, melainkan 
perlu menjelaskan apa yang dihayati oleh manusia. Hal-hal 
empiris tentang religiusitas, sering muncul dalam aneka ragam 
folklor. Biasanya dalam budaya Jawa folklor religious semacam itu 
dinamakan ilmu kejawen.

Ilmu yang terkait dengan rahasia hidup orang Jawa memang 
cukup pelik. Ilmu ini sesungguhnya telah lama ada di jagad Jawa. 
Namun perlu diakui memang belum banyak yang mengetahui, 
memahami dan mengamalkannnya. Yang jelas, manusia sering 
kurang menyadari bahwa badan fisiknya itu ibarat “damar kurung 
tanpa sumbu”, artinya lampu yang terkurung tanpa sumbu, yang 
nyalanya sampai menerangi ke mana-mana. Hal ini tidak lain 
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merupakan gambaran Kridhaning agesang, artinya daya hidup, 
yang menyebabkan orang memiliki rasa cinta, benci, dan lain-lain 
sebagai daya hidup.

Daya hidup itu suci, kudus, murni dan penuh ketulusan. 
Dalam folklor spiritual, daya hidup itu dinamakan heneng-hening. 
Suasana itu sejajar dengan istilah hierophany (penampakan 
kudus) dalam istilah Eliade (Dhavamony, 1995:101). Inilah sebuah 
pencerahan hidup, yang dapat mengajak manusia mencapai 
spiritualitas. Penjilmaan sang daya hidup memang penting untuk 
menggugah semangat hidup. Daya hidup itu sebuah pernyataan 
sacral, yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Hidup manusia 
sering digerakkan terus-menerus oleh sebuah folklor spiritual ini, 
hingga manusia menemukan identitas dirinya.

Hal demikian dapat dipengaruhi oleh apa saja, antara lain 
oleh daya hidup. Yang menjadi pertanyaan, apakah daya hidup itu 
muncul atas dasar olah pikir? Ternyata daya hidup itu tidak melalui 
pikiran semata, melainkan telah bercampur dengan perasaan dan 
kemauan. Oleh karena itu dalam keyakinan kejawen daya hidup 
itu dapat disebut daya perbawa. Daya perbawa adalah sebuah 
kekuatan gaib yang tidak terduga, tan kasatmata, yang muncul 
dari manusia. Kekuatan itu dalam folklor akan menumbuhkan 
rasa percaya diri. Rasa itu boleh disebut sebagai katharsis (Ratna, 
2011:64). Katharsis adalah penyucian jiwa, agar seseorang merasa 
cemerlang hidupnya. Hidup sudah menemukan daya atau energy 
suci, yang dikenal dalam filsafat sebagai pencerahan.

Pekerti daya hidup itu dapat diperintah untuk keperluan 
apa saja, biarpun wujudnya tidak kelihatan. Daya hidup itu 
sesungguhnya merupakan kekuatan yang rahasia. Oleh sebab itu 
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manusia perlu ingat pada daya hidup, sebab dia itu merupakan 
teman hidup manusia di dunia. Untuk itu, kita perlu memperhatikan 
pada orang yang memiliki daya hidup, terutama dalam hubungan 
bermasyarakat. Daya hidup akan nampak pada sikap dan pekerti. 
Daya hidup juga dapat disebut sebagai ilmu rahasia (kagunan) 
yang dapat membantu hidup manusia secara psikologis.

Salah satu pertanda kalau anda sedang berhubungan dengan 
orang yang memiliki daya hidup, akan merasa tenteram. Orang 
tersebut akan tampak sabar, tidak tergesa-gesa, tidak bertindak 
yang tanpa pemikiran dan perasaan. Namun demikian daya hidup 
itu amat wingit, tidak bisa ditebak di mana tata letaknya dalam 
badan kita. Daya hidup akan muncul dalam ucapan, sikap, dan 
perbuatan secara simultan. Daya hidup itu jika dipandang, ibarat 
sinar berlian. Sinar itu akan tampak terang, hingga membuat 
orang lain merasa aman tenteram.

Perlu diingat bahwa orang yang memiliki daya hidup itu ada 
beberapa tanda yang nampak, antara lain: (1) orang tersebut 
tidak banyak berkata-kata, hal ini bukan karena dia itu sombong, 
(2) jika harus bicara orang tersebut tanpa pamrih (samadya) 
saja, (3) dapat menyimpan rahasia, (4) jika berbicara selalu bijak, 
membuat orang lain senang. Orang yang telah memiliki kekuatan 
demikian, tergolong orang yang beruntung. Dalam istilah Rudolf 
Otto (Morris, 2003:174) orang yang mencapai derajat semacam 
itu, telah menguasai keadaan supranatural. Hidup pada tataran 
supranatural, memanfaatkan numinous, artinya rasa kagum, 
rasa yang sama sekali lain, misterius, terhadap dunia.Orang 
tersebut telah mengalami immediate religious experience, artinya 
pengalaman beragama secara langsung. Orang tersebut memiliki 
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daya tarik khas, seperti halnya anak kecil yang lucu, menyenangkan 
orang lain. Oleh karena itu, orang lain yang pernah berhubungan 
dengan dia akan selalu teringat. Orang yang memiliki daya gaib 
tersebut ibarat lautan yang mampu menampung segala hal yang 
berasal dari daratan. 

Orang yang telah memiliki daya hidup seperti mengikuti 
sinar dan menyimpan daya tarik tertentu. Untuk menguasai daya 
hidup, seseorang perlu belajar dengan cara mencegah hawa 
nafsu, bisa menyimpan rahasia siapa pun. Rahasia tadi sebaiknya 
disimpan di guru loka (baital makmur) dalam bahasa Arab. Jika 
orang memiliki daya hidup, ibarat orang menyimpan uang di 
bank, akan mendapatkan bunga. Orang yang telah memiliki daya 
hidup, biasanya memiliki jiwa yang berani. Berani berarti mau 
menanggung resiko perbuatan karena telah dipikirkan mendalam 
melalui daya hidup. Daya tersebut tersimpan rapat, hingga orang 
lain tidak tahu, seperti air kolam yang dalam pasti akan tenang. 
Semakin dalam kolam, biasanya tidak berombak besar, begitu pula 
sebaliknya. 

Dalam konteks antropologi budaya, orang yang telah memiliki 
pengalaman spiritual, menguasai folklor spiritual hidupnya akan 
tenang. Dalam istilah James (2003:409) orang tersebut sudah 
mencapai nilai-nilai kesantoan. Kesantoan dari kata santo (santi) 
berarti suci, tenang, dan tenteram. Keadaan semacam itu hanya 
dapat diraih melalui daya hidup. Orang yang mencapai daya hidup, 
tidak akan galau menghadapi situasi apa pun. Bahkan, apabila 
sedang dirundung duka, sakit, difitnah, dianiaya, dan dipinggirkan 
orang lain pun akan dihadapi dengan tegas.
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B. Mawas Diri, Rasa Rumangsa, dan Manusia Sejati

Mawas diri dapat terjadi pada siapa saja, yang telah sadar diri. 
Supadjar (2001:xi) dalam pengantar bukunya berjudul Mawas Diri 
menjelaskan istilah mawas diri. Mawas diri itu sebuah ungkapan 
folklor spiritual yang berguna untuk mengekspresikan diri. Mawas 
diri merupakan gerakan jiwa, yang memiliki sentuhan psikologis. 
Manakala manusia mampu mawas diri, sebenarnya hidup akan 
tenang. Hidup manusia semakin adhem-ayem, tidak gegabah, dan 
merasa memiliki daya hidup. 

Sasaran mawas diri adalah pribadi yang purna,disebut 
mandhireng pribadi. Kemandirian diri adalah ciri manusia yang telah 
menguasai daya hidup. James (2003:99) agama dalam pengertia akal 
sehat, adalah upaya menemukan kebahagiaan. Bahagia ditandai 
oleh kemampuan memurba diri. Kunci orang yang akan bahagia, 
yaitu ketika bisa mengungkapkan diri secara proporsional. Hidup 
semacam ini, menurut Toelken (1976:25-27) diperlukan folklore 
learning. Artinya, folklor yang perlu belajar diri, secara batin, perlu 
ditempa dengan situasi dan kondisi. Tantangan dan ujian, semakin 
mendewasakan belajar folklor spiritual.

Tanda-tanda orang yang telah memiliki daya hidup yaitu 
apabila manusia Jawa mampu mawas diri dan memiliki rasa 
rumangsa. Kedua hal ini menjadi tanda orang yang mampu 
mencapai derajat manusia sejati. Manusia sejati juga disebut 
manusia utama. Keadaan demikian dalam istilah folklor perlu 
ada implementasi dalam konteks folklife (Toelken, 2003:170). 
Folklife adalah kondisi empiris pelestarian budaya, yang merefer 
pada tradisi yang masih hidup. Tradisi kehidupan orang Jawa 
secara spiritual memang mengedepankan rasa-rumangsa, yang 
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harus mengenakkan orang lain. Inilah tanda orang yang hendak 
mencapai derajat manusia sejati (paripurna). Maka ada tanda 
orang yang telah memiliki tingkat manusia sejati yaitu, (1) pandai 
bersyukur, dan (2) tidak mudah marah, serta mampu merasakan 
perbuatan baik orang lain yang tertuju pada dirinya. Sebaliknya, 
tanda-tanda orang yang belum mencapai tataran manusia sejati, 
yaitu: (1) seringkali merasa tidak puas terhadap hasil usahanya, 
(2) sering mengingat-ingat kejelekan orang lain. Jika orang mampu 
menghitung-hitung anugerha Tuhan, temtu akan menyebabkan 
mudah bersyukur, begitu pula sebaliknya.

Jika seseorang telah mampu mawas diri, meneliti diri 
sendiri, akan menyebabkan daya hidup berproses. Mawas diri 
akan menyebabkan seseorang mudah menerima kodrat. Kalau 
seseorang yang menganut kejawen telah mampu merasakan 
kejadian tidak enak itu sebagai hasil dari hati kita sendiri, 
berarti telah ada daya hidup dalam dirinya. Daya hidup itu akan 
membuahkan koreksi diri, hingga seseorang mudah bersyukur, 
menerima apa adanya kehendak Tuhan. Dalam isitilah folklor 
(Koentjaraningrat, 1990:337) orang tersebut akan mewariskan 
mitos-mitos bangsa. Mitos adalah keyakinan spiritual, yang ditaati 
untuk mencapai kebahagiaan. Mawas diri dan rasa-rumangsa 
adalah mitos spiritual yang menjadi pegangan masyarakat Jawa.

Siapapun sebenarnya tahu kalau berbuat jelek pada siapa saja 
sebenarnya tidak baik. Namun seseorang yang belum menguasai 
daya hidup sering melanggar kata hati. Nurani itu sebenarnya tulus, 
putih, jernih, dan sulit dibohongi. Karena itu kalau ada orang yang 
berbuat jelek pada orang lain, itu sebenarnya telash melanggar 
hatinya sendiri. Pelanggaran kata hati itu akan memudahkan 
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daya hidup lenyap. Pelanggaran hati yang terus-menerus, akan 
menyebabkan orang merasa salah. Kesalahan yang menumpuk 
dalam jiwa, akan menyebabkan seseorang senantiasa sengasara 
(nandhang) dalam hidup.

Rasa salah akan selalu bertabrakan dengan rasa benar. Rasa 
salah dalam pandangan kejawen, akan menyebabkan salah arah 
dalam menuju sangkan paran. Rasa salah akan menyebabkan 
seseorang semakin terpuruk dalam hidup, seakan-akan hidup 
itu hampa, tidak berarti bagi orang lain dan dirinya. Tingkat rasa 
merupakan cermin mistis orang Jawa, yang telah menguasai daya 
hidup. Dalam istilah Lang (Dorson, 1965:64) mistisisme seseorang 
terkait dengan sebuah peradaban. Orang sering bermain metafor 
kehidupan, yang dikenal dengan sebutan disease of languages, 
artinya penyakit bahasa. Disebut penyakit bahasa, karena metafor 
sering menyimpangkan bahasa, sehingga butuh tafsir. Terlebih lagi 
terkait dengan rasa, tentu butuh tafsir. Maka, apabila orang Jawa 
mencapai olah rasa semakin banyak bermetafor. Bahkan ketika 
mereka berjiwa protes (gugat) terhadap kekuasaan Tuhan pun 
penuh dengan metafor. 

Untuk menuju rasa benar, orang Jawa senantiasa mau 
meliti diri sendiri. Penelitian diri secara psikologis digali melalui 
merasakan diri (rasa rumangsa). Rumangsa berarti memahami 
terhadap kesalahan diri sendiri. Dengan rumangsa, berarti orang 
Jawa ingin memperbaiki kesalahan hidup. Jika tidak diperbaiki, 
kesalahan akan menahun, menumpuk, dan akhirnya menjadi 
penyakit hati.

Untuk mancapai rumangsa, orang perlu bertindak teliti dan 
hati-hati (tlaten lan ngati-ati), hingga menemukan kejernihan 
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dalam hati. Hati yang bersih akan memunculkan niat yang suci yang 
menjadi modal rasa bener. Orang yang senantiasa salah dan tidak 
pernah rumangsa, jiwa akan kotor, seperti halnya lampu balon yang 
terkena debu. Akibatnya, biarpun lampu itu dapat menyala, tetapi 
tetap saja ada sisi hitam (pepeteng) dalam hati manusia. Sebaliknya 
apabila seseorang senantiasa mawas diri dan rumangsa, jiwa akan 
senantiasa emmancarkan kejernihan (pepadhang).

Rasa rumangsa menjadi modal kehidupan sosial yang amat 
berharga. Rasa ini merupakan sebuah refleksi diri yang paling 
dalam. Memahami diri sendiri sebelum bertindak pada orang 
lain, merupakan pekerti yang bijak. Jiwa rasa rumangsa akan 
membangun kepercayaan diri serta menyebabkan seseorang tidak 
selalu sombong. Mendalami rasa orang lain agar selalu berhati-
hati merupakan jiwa yang bijak. 

Rasa tersebut akan dibimbing oleh rasa halus (mutmainah), 
agar seseorang senantiasa melakukan self-koreksi. Evaluasi diri 
dari sisi kejiwaan justru akan meningkatkan kesadaran total. 
Kesadaran jiwa secara total akan mempengaruhi seseorang lebih 
bertindak dengan perhitungan. Rasa tersebut akan membimbing 
jiwa manusia agar senantiasa memperhatikan perhitungan 
(petung) sebelum bertindak. Aspek-aspek preventif dapat diatasi 
melalui rasa rumangsa. 

C. Rasa Sejati dan Ngelmu Sumur

Rasa sejati adalah bagian terpenting dalam diri manusia Jawa. 
Rasa ini termasuk rasa halus. Rasa sejati yang akan menuntun 
seseorang bertindak rila, narima, eling, awas, sareh, dan lain-lain. 
Potret kejiwaan yang bijaksana itu yang menjadi sentral rasa. Rasa 
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sejati sesungguhnya masih sekedar pucuk rasa, belum sebuah 
inti (galihing rasa). Rasa sejati adalah modal yang menuntun 
seseorang dapat mencapai inti hidup. Dalam pandangan Weber 
(Morris, 2003:97) melalui rasa orang dapat melakukan asketisme 
aktif. Manusia dapat menjalankan upaya pencarian mistik dan 
keselamatan jiwa yang abadi.

Dalam tataran mistik kejawen, rasa sejati termasuk kehalusan 
rasa (alusing pangrasa) yang tak terbandingkan. Melalui rasa sejati 
seseorang akan dituntun hingga menguasai daya tunggal. Rasa ini 
memang inti segala rasa, tidak pernah lelah, menyerah, lapar, dan 
dahaga. Dia tergolong rasa dalam (njero) yang melilit dalam jiwa 
manusia. Jika orang Jawa telah menguasai rasa sejati berarti akan 
menjadi manusia sejati.

Manusia sejati itu adalah orang yang dapat merasakan 
bahagia, ingat, dan senang yang tiada tara. Pada saat orang 
merasa sedih lalu mau perihatian, itulah cermin manusia sejati. 
Ketika kehalusan rasa itu dapat diraih dengan sempurna, akan 
tercapai rasa tenteram dan damai dalam hidup. Kedamaian itu 
yang mampu merasakan pertama kali adalah rasa sejati. Rasa itu 
menjadi maya, tidak jelas tata letaknya, tetapi ada. Suatu saat 
Sang Absolut akan merasuk ke dalam rasa sejati, hingga seseorang 
mampu merasakan hidup ini.

Kehalusan rasa tersebut sering beriringan dengan budi halus 
manusia. Budi halus itu disebut nalar. Nalar dan rasa sejati yang 
akan memunculkan angan-angan. Angan-angan merupakan 
perwujudan dari net (keteg) yang ada dalam hati. Net akan 
memunculkan greget, hingga seseorang akan bertindak. Net akan 
memunculkan ner (hasrat) untuk menjalan suatu hal. Keteg itulah 
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yang menjadi awal seseorang akan bertindak. Keteg pula yang 
menjadi modal, orang akan bertindak baik atau buruk.

Rasa sejati akan membangunkan jiwa manusia ke arah daya 
tunggal. Daya tunggal tidak lain merupakan kekuatan Ingsun yang 
emanen dalam diri orang Jawa. Daya tunggal pula yang berada 
jauh tetapi dekat dalam jiwa manusia. Daya tunggal yang akan 
membimbing seseorang untuk menyelami hidup. Tanpa daya 
tunggal manusia akan mudah bertindak salah. 

Ingsun dalam pandangan hidup Jawa adalah keadaan absolut 
sejati. Pada awal terjadinya kehidupan, yang ada adalah Ingsun. 
Ingsun pula yang akan menjing ke dalam rasa sejati, hingga 
seseorang dapat memiliki rasa hidup. Antara manusia dengan 
Ingsun dapat dibayangkan dalam cermin. Cermin itu yang membuat 
batas wajar tidaknya antara manusia dengan Tuhan. Cermin itu 
merupakan wahana perwujudan bayangan hidup hakiki.

Orang Jawa yang nalar, rasa sejatinya berjalan lancar akan 
memunculkan hubungan nyaman dalam hidup sehari-hari. Selain 
menguasai jiwa sosial, hingga amat menghargai dan hormat 
terhadap orang lain, orang tersebut juga akan pandai bergaul 
dengan siapa saja. Pergaulan senantiasa menggunakan prinsip 
empan papan dan angon rasa. Siapa saja yang perlu dihormati, 
dipertimbangkan secara masak.

Dalam masyarakat Jawa, ada lima hal yang patut dihormati, 
yaitu: Tuhan, orang tua, guru, mertua, dan pepundhen (pimpinan). 
Kelima hal itu menjadi sasaran tembak rasa sejati, sebab mereka 
itu yang telah menciptakan jiwa terang dalam konteks jagad Jawa. 
Mereka yang mampu mengantarkan orang Jawa dari kegelapan ke 
tempat yang terang benderang, penuh cahaya rasa. Figur tersebut 
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telah banyak perjuangannya, maka kalau sampai dilupakan, akan 
merasa disia-siakan, dan boleh jadi menjadi sakit hati. Orang yang 
tak mau menghormat pada kelima figur itu, berarti rasa sejatinya 
sedang tertutup oleh awan ibaratnya.

Bayangkan saja, kalau ada bawahan yang tega menelanjangi 
atasan di depan publik, kiranya akan lebih menyakitkan dibanding 
dipukul dengan besi. Padahal di jaman yang serba terbuka ini, 
kadang-kadang rasa sejati mudah tergoda oleh hawa nafsu, 
hingga seseorang dapat membuka aib orang lain di depan umum. 
Akibatnya orang lain akan sakit hati. Membuka aib orang lain yang 
jauh dari tata susila, sopan santun, dapat memicu kemarahan. 
Orang yang bersikap dan bertindak demikian menandai bahwa 
telah lupa pada Sang Maha Hidup.

Biarpun orang Jawa setiap Hari Raya telah diwejang dengan 
tradisi ujung, mencium lutut kepada sesepuh dan priyayi luhur, 
tampaknya hal ini telah banyak dilupakan. Berapa jumlah anak 
muda yang masih mau hormat pada orang tua, apalagi disertai 
dengan bahasa Jawa halus, telah terkikis. Jarang sekali anak-anak 
yang mau bersikap rendah diri di depan saudara tua. Jarang orang 
muda yang masih mau berjalan membungkuk di depan orang yang 
lebih tua. Bahkan kalau ada anak muda yang laden (sinoman) di 
depan orang tua yang duduk lesehan, telah kacau balau. Biasanya 
anak muda tersebut berdiri terus (nganyer) di hadapan orang tua 
pun berani.

Satu dua orang anak memang masih ada yang masih 
melaksanakan prinsip menurut tatakrama (nun sendika dhawuh). 
Ada yang masih lekat tatakramanya. Namun sebagian besar 
anak Jawa telah mengalami erosi etika. Bahkan hal itu sering 
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menyebabkan watak tega terhadap teman. Ada orang yang berani 
mengejek, memaki, dan mengeluarkan kata kasar di depan teman 
sejawat, atasan, dan orang tua. Sikap rendah hati lama-kelamaan 
semakin luntur. Ada seorang anak yang berani saling pandang 
dengan ibu, pada ayah berani satu kata dibalas satu kata, kepada 
bibi merasa sombong, dan kepada nenek merengek-rengek. 

Menurut sabda Hyang Tunggal, dalam lakon wayang 
Manikmaya, memang manusia itu dikaruniai watak empat macam, 
yaitu: lali, apes, murka, lan rusak. Maka dalam jagad wayang 
kulit, Manikmaya (bathara Guru) digambarkan tangannya terdiri 
dari empat buah. Sifat empat macam itu tampaknya yang akan 
mewarnai hidup orang Jawa, entah sampai kapan. Maka tidak 
mustahil jika dalam hidup orang Jawa sering lupa, dan yang paling 
berbahaya apabila sengaja melupakan diri. Terlebih lagi kalau 
watak lupa tadi telah terdorong oleh watak angkara murka, akan 
menyebabkan orang rusak (apes), dan akhirnya tidak berharga di 
masyarakat.

Yang lebih berbahaya jika orang Jawa lupa pada asal-usulnya. 
Lupa jika pernah disuapi nasi oleh ibunya. Lupa kalau pernah 
mengompol dan dicuci popoknya. Kalau demikian berarti telah 
melupakan orang yang menjadi wahana hidupnya. Orang yang telah 
menyebabkan dia hidup dilupakan begitu saja. Sing kebangeten, 
ana wong lali marang bibit kawite. Lali yen tau didulang simboke. 
Akibatnya, orang tersebut lupa pada Tuhan. Orang tersebut terlilit 
oleh watak murka, bahkan perkara membagi warisan saja sering 
terjadi pertengkaran. Belum lagi jika terkait dengan harta kekayaan 
negara, sering bertengkar tak ada habis-habisnya. Bahkan ada pula 
yang tega menginjak teman lain. Semua jadi lupa pada orang yang 
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mengukir jiwa raga. Ada yang tega kepada orang tua, menginjak-
injak, memukul muka ibaratnya. Gelagat mikul dhuwur mendhem 
jero, artinya menghormati secara spiritual semakin luntur.

Dalam peribahasa orang Jawa tau ngombe banyu sumur 
kok wani ngidoni sumur, tentu akan ada bahayanya. Mereka itu, 
selain tidak sopan, mengotori, tidak takut kalau ada dosa, dan 
kurang paham bahwa air sumur itu suci. Kecuali kalau sumur itu 
airnya memang telah kotor, entah untuk membuang bangkai, dan 
atau sumur mati yang tidak pernah ditimba airnya, silakan saja. 
Biasanya sumur demikian akan berbau, ibarat manusia yang kotor, 
banyak dosa, telah mati rasanya. 

Menurut ngelmu sumur, sumber mata airnya jelas bersih, 
murni. Namun jika terkena kotoran jelas akan berbahaya. 
Tidak jauh berbeda dengan jagad para leluhur, pemimpin kita 
sesungguhnya banyak yang masih sucinamun demikian jika 
terkena sampah, limbah, bangkai, padahal air sumur itu tidak 
ditimba dan mengalir tentu kotor. Karena itu, layak kalau sumur 
itu tidak begitu dihormati oleh pemiliknya.

Jaman lakon Damarwulan Ngarit, sebenarnya telah berlaku 
ngelmu sumur. Ayah Damarwulan, bernama patih Maudara 
(Udara), pernah mengundurkan diri sebagai patih di kerajaan 
Majapahit. Dia mundur bukan karena korupsi, melainkan dia amat 
hormat kepada raja Prabu Brawijaya. Rasa hormat yang disertai 
kesetiaan pada raja, sampai dia rela tidak menjadi patih lagi, lalu 
digantikan adiknya bernama Patih Logender. Dia menerima nasib 
itu dengan sadar dan merasa lebih baik menjernihkan banyu 
sumur, yang telah sering ditimba. Namun demikian, adiknya 
memang mengeyel hingga pernah ingin mencederai Damarwulan 
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pada jaman perang dengan Minakjingga, akibatnya sumur di 
Majapahit berubah keruh lagi.

Peristiwa demikian yang membuat sumur Majapahit ibaratnya 
menjadi semakin keruh. Kelicikan, kebencian, dan tega terhadap 
teman telah memoles perilaku manusia hingga menyebabkan 
suasana sumur semakin panas. Maksudnya, atas tindakan patih 
Logender pada Damarwulan yang keterlaluan, agar anaknya 
sendiri yang bernama Layang Seta dan Layang Kumitir, membuat 
keterangan semu atas kematian Minakjingga, jelas memperkeruh 
sumur. Kedua anaknya itu diarahkan agar membuat laporan 
palsu ratu Kencanawungu, bahwa merekalah yang membunuh 
Minakjingga. Taktik dan trik semacam ini sebenarnya tidak lepas 
dari balutan goda pada rasa sejati. Rasa sejati semakin pudar 
cahayanya karena angkara murka yang menunggangginya. 
Akibatnya seseorang harus berminyak air, bahkan Patih Logender 
lupa diri hingga terbakar hawa nafsunya. Dia harus berbuat dan 
berucap dengan penuh tipu daya dhandhang diunekake kontul. 
Tampaknya, dia hormat pada raja, tetapi rasa sejatinya telah pudar, 
hingga seperti sedang mengaduk-aduk sumur yang jernih menjadi 
keruh. Dia tampak memiliki keinginan akan memiliki kedudukan 
tanpa melalui proses yang wajar.

D. Ngelmu Makrifat Jawa

Makrifat kejawen dapat diraih melalui tataran sariat, tarekat, 
dan hakikat. Makrifat yaitu tataran yang ke empat dalam ngelmu 
kajaten lingkaran ilmu kesejatian. Empat hal itu sebenarnya dapat 
disimak dalam proses orang menabuh gamelan. Jika ada orang Jawa 
menabuh gending masih mengikuti titilaras, asalkan betul berarti 
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sama halnya orang yang mengalami proses tataran syariat. Gending 
yang ditabuh demikian kadang belu dm mencapai harmoni. Penabuh 
belum mampu melaras rahasia gending. Bahkan kadang-kadang ketika 
pindah irama dan akan suwuk (berhenti) sering tidak berjalan lancar. 
Jika tak lancar, tidak ritmis, suasana menjadi kecewa, dan mungkin 
sekali akan berhenti di sembarang laras. Gending yang berhenti 
semaunya sendiri, jelas kurang nyaman bila didengarkan. Suwuk 
(pemberhentian) gending yang bagus seharusnya dikendalikan oleh 
sang Pamurba Irama, yaitu kendang. Kendang dapat diibarat sebagai 
pemberi hidup, yaitu kekuasaan Tuhan.

Folklor yang terkait dengan spiritualitas, menurut Dorson 
(1972:40-41) disebut folk-cultural. Artinya, folklor yang terkait 
dengan budaya rakyat. Budaya rakyat merupakan ekspresi 
religiusitas rakyat. Untuk menggali hal tersebut perlu dilacak 
folklife, artinya folklor yang hidup di masyarakat. Folklor yang masih 
berkembang, mungkin sekali menggambarkan emosi dan budaya 
rakyat. Bagaimana rakyat menghayati dan memainkan gending, 
mendengarkan lagu, dan menjalankan aktivitas spiritual lain. Jika 
dalam memainkan gendhing telah paham terhadap awal mula 
titilaras, irama, nglagu, garap dan sebagainya menggambarkan 
manusia telah mencapai tataran tarekat. Maksudnya dalam 
memainkan gending sudah tahu mana yang harus ditabuh dengan 
cara minjal, ngendi sing mana yang berupa balungan midak, kapan 
gending harus ditabuh gobyog, dan sebagainya. Pengetahuan 
semacam ini penting sekali bagi seorang penabuh gamelan, 
sebab mereka itu tidak berbeda dengan perubahan angan-angan 
manusia. Bila angan-angan tersebut belum tepat dengan suasana 
kejiwaan, tentu suara gamelan menjadi kurang ritmis.
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Jika yang menabuh gamelan telah terampil dan menguasai 
ngeng serta irama, menandai suatu pengalaman makrifat tingkat 
tinggi. Mereka itu telah paham terhadap duduk persoalan gending 
dan cara menabuhnya. Orang tersebut paham betul yang sedang 
ditabuh itu laras slendro atau pelog, berada pada wilayah patet apa, 
dan kapan harus tepuk, mengisi lagu, dan sebagainya. Penguasaan 
total terhadap gending akan menyebabkan gending akan berjalan 
lancar. Konteks ini menjadi pertanda bahwa pengalaman mistik orang 
Jawa telah mencapai tingkat tinggi, yaitu tataran hakikat. Mereka itu, 
tinggal beberapa saat lagi akan mencapai makrifat kejawen.

Makrifat Jawa yaiku tataran mempelajari ngelmu dengan cara 
olah batin. Puncak pencapaian makrifat kejawen sebenarnya tidak 
dapat diraba, kecuali hanya dapat dihayati dengan kehalusan rasa. 
Kedalaman ilmu ini hanya bisa diterka atas dasar pengalaman batin. 
Seorang wali bernama Sunan Kalijaga dan pelaku kejawen bernama 
Seh Malaya, dapat menemukan pengalaman makrifat seperti halnya 
seorang Bima dalam Serat Dewa Ruci. Penglaman makrifat mereka 
sulit terbandingkan dan sulit dijelaskan melalui kata-kata.

Jika orang Jawa telah mampu mencapai makrifat kejawen, 
berarti mereka telah mampu mencapai gegeyonganing kayun. 
Artinya, orang tersebut telah mencapai idaman spiritual. Idaman 
ini menjadi cita-cita tingkat tinggi, yaitu makrifat kejawen. Ada tiga 
hal yang dapat menjadi bekal mencapai makrifat kejawen, yaitu: 

Pertama, eling, berarti bangkit, serta memahami siapa 
sebenarnya yang memberi hidup. Mereka itu benar-benar 
sumusup dan sumerep marang “titi prana pranaweng titis”. 
Maksudnya orang yang menguasai watak eling secara otomatis 
osik ginubah, angesthi terhadap kesejatian. Hidup mereka 
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telah sampai derajat sepi ing pamrih, melainkan segala perilaku 
selalu berlandaskan rasa yang terhayati dalam batin. R. Ng. 
Ranggawarsita memberikan jalan eling dan ditambah lagi dengan 
pekerti waspada. Eling bisa dipelajari melalui watak yang gemar 
“layap-layap ing aluyup”, agar rahasia alam semesta semakin 
terbuka. Ingat (eling) itu menjadi sentral (memanike) Kang Gawe 
Urip. Eling yang akan menuntun sampai kajaten, yaitu Kang Murba 
Urip, Kang mengecet lombok, Kang berwenang menciptakan kelir 
hidup, yang senantiasa menjadi cangkriman.

Eling tersebut andaikata dikaitkan dengan gending sebagai 
inti tetabuhan. Eling itu meliputi berbagai hal, antara lain tabuh, 
cakepan, irama, titilaras, lan ala becike gamelan. Eling tergantung 
siapa yang menabuh gamelan. Dalam konteks pemikiran 
Messenger (1972:216) ketika manusia berpikir tentag Tuhan, 
menggunakan media seni apa pun, itulah folk religion. Aartinya, 
manusia memang gemar berpikir agama rakyat, yang lebih murni 
dan mewakili jiwanya. Agama rakyat yang dipoles dengan suara 
gending, sah-sah saja. Gending itu akan berjalan utuh, menjadi 
sumber ketika manusia harus manunggal dengan Tuhan. Gending 
itu menjadi dasar seseorang paham terhadap kesejatian hidup. 
Keindahan gending, estetika suara, akibat disertai mathet tepat, 
cara menabuh bonang mipil juga tepat, akan memunculkan 
suasana enak, hingga mewujudkan manusia harus ingat (eling). 
Berbeda kalau gending tersebut ditabuh dengan cara tidak tepat, 
dimulai berkali-kali tidak jadi, ibarat hidup manusia yang rusak, 
menyebabkan orang mudah lupa ingatan.

Kedua, rasa, yaitu sebagai bungkus watak eling. Rasa pula 
yang akan menjadi selubung kesejatian. Dalam rasa yang jernih 
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terdapat gerak suksma atau jiwa. Dengan bekal olah rasa yang 
lembut, manusia bisa menghayati kedalaman rasa sejati. Dengan 
begitu hidup manusia akan semakin bercahaya terang. Perjalanan 
dapat mengitari alam semesta, seperti halnya orang lumpuh yang 
mampu mengitari dunia. Rasa demikian yang menjadi sumber 
pencapaian makrifat. Penghayatan rasa akan memunculkan apa 
saja termasuk jagad seisinya. Bila rasa itu telah terkuasai, ibarat 
kombang angisep madu sarining tawang. Artinya, seperti kombang 
yang beterbangan ke sana kemari, mendambakan sari-sari bunga. 
Sari bunga tidak lain merupakan makna hidup itu sendiri. Makna 
hidup itu berada di angkasa, artinya cakrawala yang tidak jelas 
batas-batasnya. 

Pada waktu manusia mampu memahami rasa berarti telah 
paham terhadap dirinya. Hal ini menandai seseorang yang telah 
paham terhadap keadaan gelap dan terang. Rasa akan membuka 
tabir hidup. Rasa akan membangkitkan semangat hidup. Pada 
saat itu pula manusia akan sadar dan memiliki purba diri. Rasa 
yang terbuka, senada dengan “irama” pak, tidak bisa diraba, tetapi 
dapat dirasakan. Rasa yang sebanding dengan irama akan merasuk 
ke dalam darah, daging, dan otot manusia. Bila ada gending yang 
iramanya rusak, hidup juga akan kacau balau.

Ketiga, angen-angen, artinya keinginan. Keinginan manusia 
itu kadang sulit dicegah. Keinginan disebut karkat. Dia yang akan 
menggerakkan dan memompa jantung. Keinginan itu tidak lain 
budi manusia. Jika manusia memiliki budi luhur, berarti rasanya 
juga akan jernih. Manusia akan mudah ingat pada kesejatian jika 
memiliki rasa yang suci. Sebaliknya jika rasa semakin kotor, yang 
akan muncul hawa nafsu.
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Jika dibandingkan dalam gending, angan-angan itu ibarat 
keinginan yang menabuh gamelan. Dalam setiap gending yang 
menabuh biasanya banyak orang. Seluruh penabuh kadang-
kadang memiliki keinginan yang berbeda-beda, ada yang ingin 
cepat, ada yang lambat. Angan-angan manusia pun demikian 
akan selalu dikuasai oleh suasana. Cepat tidaknya dalam gending 
akan dikuasai oleh kendang. Kendang itu tidak lain budi manusia 
atau angan-angan. Apabila seluruh penabuh gamelan memiliki 
keinginan sendiri dan tidak mengikuti kendali kendang, suara 
gamelan biasanya tidak harmoni.

Oleh sebab itu, apabila kendang mampu menguasai irama 
secara utuh, gending akan berjalan baik, rampak, tepat, dan enak 
didengar oleh siapapun. Kapa gending harus cepat, lambat, turun 
(dhawah), berganti irama rangkap, berhenti, tergantung kendang. 
Hal ini menggambarkan bahwa hidup sejati adalah hidup yang 
mampu mengendalikan gerak eling, rasa, dan angan-angan. 
Suwuk dalam gending tidak berbeda dengan kematian manusia. 
Hidup mati manusia ada yang menguasai. Purba hidup sekaligus 
purba kematian. Inilah hakikat makrifat hidup kejawen.

Hidup yang menguasai jejer, yaitu asal-usul hidup, mulai 
dari gending awal (buka) sampai berhenti (suwuk) harus seleh 
yang sempurna, tergantung kekuasaan Sang Pamurba Jati, yaitu 
kapan suara gong ditabuh. Jika gong telah ditabuh, entah berupa 
berhenti pelan (suwuk antal), berhenti sempurna (suwuk seleh), 
dan berhenti cepat (suwuk gropak), serta berhenti mendadak 
(suwuk jugag) tidak bermasalah. Seluruh hal itu tetap disebut 
berhenti, mati, suwuk. Makrifating laku kejawen pun demikian, 
manusia akan dicabut janji hidupnya pada saat mati. Kematian 
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ibarat suwuk gending, tidak dapat ditunda. Seluruh hidup manusia 
tinggal menanti garis gending.

E. Penutup

Dari pembahasa di atas, dapat disimpulkan bahwa folklor 
spiritual Jawa banyak mengajak kepada manusia untuk hidup 
dalam suasana tenang. Paling tidak ada dua hal yang sedang 
diupayakan manusia lewat ekspresi folklor spiritual.

Pertama, orang Jawa ingin hidup dalam suasana tenang, 
damai, dan abadi yang diraih melalui pencarian jati diri.

Kedua, orang Jawa senantiasa mencari keselamatan hidup 
dengan gaya tertentu, terutama secara gaib dan penuh kepasrahan.

Folklor spiritual Jawa merupakan upaya untuk menemukan 
makrifat hidup, agar kelak dapat hidup sempurna. Oleh sebab itu 
orang Jawa gemar menjalankan folklor yang disebut laku dan atau 
olah rasa. Jalan yang ditempuh adalah secara mistik kejawen.
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Bagian Tiga
MITOLOGI, DONGENG KEPEMIMPINAN  

SEBAGAI FUNGSI KOMUNIKASI KEBUDAYAAN
Oleh Eko Santosa, S.Pd. M.Hum 

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Purworejo

A.  Pendahuluan

Kecenderungan sifat komunal masyarakat Indonesia 
khususnya masyarakat Jawa, sangat efektif untuk dikembangkan. 
Studi foklor sebagai sarana komonikasi berbudaya. Karena 
begitu banyaknya tradisi lesan masyarakat Indonesia yang 
belum terungkap, menjadikan inspirasi yang menarik untuk 
dieksplor dan diekspos pada khalayak umum sebagai khasanah 
pengembangan ilmu budaya. Studi foklor adalah studi perilaku 
budaya masyarakat yang hidup menetap secara berkelompok di 
lingkungan masyarakat Jawa salah satu contohnya keberadaan 
mitologi;legend ataupun dongeng yang berada pada seluruh 
Nusantara. Banyak sekali dongeng nsantara yang mengandung 
unsur kepemimpinan, bahkan ceritanyapun ada unsur yang sama/ 
mirip. Bentuk kemiripan inii justru menjadi kekayaan dan menjadi 
varian yang ada di Nusantara ini. Yang menarik dalam kajian ini 
adalah bagaimanakah peran mitologi dan dongeng dalam folklor 
sebagai komunikasi kebudayaan?
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Mitologi dan dongeng adalah sastra lisan yang unik. Sastra 
lisan (folklor lisan) adalah kreativitas manusia berupa prosa atau 
puisi yg disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut. Menurut 
Robson (1978) kajian terhadap karya sastra lisan sangat penting 
krn mrpk perbendaharaan pemikiran warisan nenek moyang yang 
berguna untuk masa sekarang. Sudjiman (1990) menyebutkan 
bahwa Folklor (cerita rakyat) adalah kisahan anonim yang tidak 
terikat pada ruang dan waktu, beredar secara lisan di tengah 
masyarakat. Danandjaya (1984) menyebutkan bahwa cerita 
prosa rakyat merupakan satu Genre folklor lisan indonesia yang 
diceritakan secara turun menurun, Bentuknya berupa mite, 
legenda, dongeng. ataupun seni tradisi, upacara tradisi.

Ciri pengenal Folklor:Penyebaran secara lisan. Kini terjadi 
dengan bantuan mesin cetak, elektronik,bersifat tradisional, 
menyebar dalam bentuk relatif tetap,folklor hadir dlm versi-versi, 
bahkan dlm varian berbeda,bersifat anonym, memiliki pola atau 
bentuk tertentu dan memanfaatkan bentuk bahasa klise, fungsi 
dalam kehiupan bersama scr kolektif sbg alat pendidikan, pelipur 
lara, protes sosial, proyeksi keinginan terpendam, bersifat pralogis, 
mempunyai logika sendiri yang individual (ciri berlaku bagi folklor 
lisan atau sebagian lisan), milik bersama (kolektif).

Pandangan teoritis satra lisan adalah Milman Parry: 
penggunaan epitheta dlm epos Yunani Iilliad dan Odyssey karya 
Homer. Albert b. Lord: bentuk dan teknik penceritaan, The singer 
of tales (1960): 1. Masalah hbgan, menciptakan, menyanyikan, 
mempertunjukkan, 2. Formula: groups of words which is regularly 
employed under the same metrical conditions to express a given 
essential idea (lord, 1976), 3. Masalah tema: the repeated incidents 
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and descriptive passages in the traditional song’s (Lord, 1976), 4. 
Masalah teks asli, 5. Masalah hbngan antara versi tertulis dan versi 
lisan, munculnya teori Milman-parry.

Atas dasar pandangan teoritik itu, kajian ini akan mengungkap 
dongeng Jawa. Dongeng merupakan sastra lisan Jawa yang banyak 
digemari. Banyak dongeng dan mitos Jawa yang menarik, memuat 
aspek kepemimpinan. Kepemimpinan dalam dongeng diwujudkan 
melalui sikap dan perilaku tokoh. Biarpun dongeng itu berkisah 
tentang binatang, tetapi tetap berkaitan dengan kepemimpinan 
manusia. 

Berkaitan dengan hal tersebut, ternyata dalam budaya Jawa 
banyak bahan-bahan folklor lisan. Ditinjau dari bahan sastra 
lisan ada beberapa genre sastra lisan yang terdiri atas: (1) Bahan 
bercorak cerita salah satu contoh; (a) cerita-cerita biasa (tales), 
(b) mitos (mythe), (c) legenda (legends), (d) epik (epics), (e) cerita 
tutur (ballads), (f) memori (memorates); (2) Bahan bercorak 
bukan cerita salah satu contoh; (a) ungkapan (folk speech), (b) 
nyanyian (songs), (c) peribahasa (proverbs) (d) teka-teki (riddles), 
(e) puisi lisan (rhymes), (f) nyanyian sedih pemakaman (dirge), (g) 
uud/ peraturan adat (law); (3) Bahan bercorak drama panggung, 
(a) drama panggung, (b) drama arena.

B.  Mitos, dan Dongeng sebagai Komunikasi 
Kebudayaan

Keberadaan mitos dan dongeng ataupun cerita-cerita lain 
yang ada di Nusantara banyak sekali ragamnya. Ada yang memiliki 
kemiripan cerita atau bentuk varin cerita. Di dalam cerita tentu 
ada khasanah budaya yang tersirat di antaranya pesan moral yang 
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tersirat di dalam cerita itu, selanjutnya keberadaan folklor lisan 
ini belum banyak yang terdokumentasi secara baik. Salah satu 
kisah mitos yang hampir daerah Yogyakarta samapai jawa tengah 
keberadaannya di tanah jawa adalah peran Ratu Kidul (Ratu Pantai 
selatan), legenda Aji Saka, legenda pemimpin lain seperti peranan 
prabu Siliwangi beserta kepemimpinnya.

Munculnya Kerajaan Mataram berawal dari janji Raja Pajang, 
Sultan Hadiwijaya (Jaka Tingkir), yang akan memberikan hadiah 
berupa tanah di bumi Mataram kepada Ki Ageng Pamanahan. 
Hadiah itu diberikan karena Ki Ageng Pamanahan berhasil 
mengalahkan musuh dari Jaka Tingkir, yaitu Arya Penangsang. 
Pada awalnya, Jaka Tingkir lupa akan janjinya tersebut, sehingga 
Sunan Kalijaga berusaha mengingatkannya dan akhirnya, janji 
itupun dipenuhi oleh Jaka tingkir. Ki Ageng Pamanahan merupakan 
pendiri kota cikal-bakal kerajaan Mataram. Ki Ageng Pamanahan 
kemudian mendapatkan gelar Kyai Gedhe atau Ki Ageng Mataram. 
Hal tersebut dilakukan untuk legitimasi kekuasaannya terhadap 
tanah Mataram. Gelar Kiyai dalam agama Islam merupakan 
gelar untuk orang yang mempunyai ilmu tinggi dan dihormati, 
sedangkan gelar Ki Ageng Mataram menandakan bahwa dia 
merupakan orang “besar” atau “mulia” di tanah Mataram. 

Selain itu, untuk semakin memperkuat pengaruhnya di bumi 
Mataram, dituliskan dalam sumber-sumber Jawa kuno bahwa 
Ki Ageng Pamanahan merupakan keturunan dari raja terakhir 
kerajaan Majapahit. Walaupun dia merupakan orang yang 
membuka tanah Mataram, tetapi dia tidak dianggap sebagai raja 
pertama dari kerajaan Mataram. Hal tersebut dikarenakan pada 
waktu dia berkuasa, Mataram masih merupakan kerajaan berasal 
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dari Kerajaan Pajang. Oleh karenanya, gelar yang dipakai oleh 
penguasanya bukan gelar yang menunjukan raja atau penguasa.

Setelah Ki Ageng Pamanahan meninggal dunia, putranya, yaitu 
Panembahan Senapati Ing Alaga, menggantikannya berkuasa di 
tanah Mataram. Pada masanya itu, dia berusaha untuk melepaskan 
diri dari kekuasaan Pajang. Kemudian dia melakukan “tapa brata” 
dan “semedi” di daerah Lipura di atas sebuah batu yang bernama 
Sela Gilang. Di sana, dia mendapatkan pulung yang meramalkan 
masa kejayaan Kerajaan Mataram dan keruntuhannya nanti di 
masa pemerintahan Amangkurat I (cicit Panembahan Senapati). 
Selain itu, disebutkan juga bahwa Panembahan Senapati meminta 
dukungan kepada Dewi Laut selatan (Kanjeng Ratu Kidul) untuk 
menjadi pelindung kerajaan Mataram. Panembahan Senapati 
disebutkan telah melewatkan waktu selama tiga hari di kerajaan 
bawah laut Kanjeng Ratu Kidul, dengan begitu, Kanjeng Ratu Kidul 
akan mengabdi kepada Panembahan Senapati dan keturunannya 
dan dia juga menjanjikan dukungan pasukan roh halusnya untuk 
membantu Mataram. 

Cerita seperti itu bukan hanya ada di Mataram saja, akan 
tetapi hampir di semua kerajaan di Pulau Jawa. Selain itu, 
Panembahan Senapati juga menggunakan agama Islam sebagai 
legitimasi kekuasannya. Dia dekat dengan Sunan Kalijaga dan 
sangat mempercayai nasehat-nasehatnya. Perasaan percaya 
Panembahan Senapati terhadap Kanjeng Ratu Kidul dan Sunan 
Kalijaga secara halus mencerminkan ambivalensi bangsa Mataram 
terhadap agama Islam dan kepercayaan Jawa asli. 

Sekitar tahun 1587-1588, Panembahan Senapati berhasil 
menaklukan Pajang dan mengambil alih pusaka keramat kerajaan 
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yang berupa simbol-simbol dan hiasan-hiasan supranatural. 
Pusaka-pusaka tersebut merupakan salah satu alat legitimasi 
kekuasaan yang cukup efektif pada masa itu. Setelah Panembahan 
Senapati meninggal, putranya yang bernama Panembahan Seda 
Ing Krapyak (Raden Mas Jolang) menggantikan kedudukannya 
sebagai raja. Sama seperti pendahulunya, Panembahan Senapati, 
Panembahan Seda Ing Krapyak juga dikatakan berhubungan dengan 
Kanjeng Ratu Kidul dan menggunakan pusaka sebagai alat legitimasi 
kekuasaannya. Selain itu, dalam hal agama Islam dia berusaha untuk 
menjalani kehidupan sebagai seorang santri di Kudus. Hal tersebut 
dilakukan agar imagenya sebagai seorang muslim semakin kuat dan 
sekaligus untuk mengklaim daerah Kudus yang dianggap kota suci 
merupakan wilayah kekuasaan Mataram.

Pengganti Panembahan Seda Ing Krapyak adalah Sultan Agung. 
Pada masa ini Mataram mencapai masa puncak kejayaannya. Pada 
awal masa pemerintahannya, Sultan Agung belum manggunakan 
gelar “sultan”. Gelar yang pertama di pakai adalah gelar “pangeran” 
atau “panembahan”. Setelah tahun 1624 gelarnya berubah menjadi 
susuhunan atau disingkat dengan sunan. Gelar tersebut biasanya 
diberikan pada para wali. Dengan begitu kita bisa menyimpulkan 
bahwa Sultan Agung berupaya untuk menggunakan gelar sunan 
untuk memeperkokoh kekuasannya sebagaimana yang dilakukan 
oleh para pendahulunya. Akan tetapi, yang berbeda adalah gelar 
sunan lebih mengarah kepada seorang tokoh pemuka agama 
dibandingkan dengan gelar pangeran atau panembahan yang 
lebih mengarah kepada penguasa.

Hal tersebut menandakan bahwa Sultan Agung memposisikan 
dirinya sebagai penguasa dan pemuka agama. Walaupun demikian, 
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hubungan keluarga kerajaan dengan Kanjeng Ratu Kidul masih 
tetap bertahan. Mitos Ratu Kidul (penguasa pantai selatan), dapat 
ditunjukkan dengan adanya tarian klasik yang dianggab sakral 
yakni tari bedhaya ketawang. Apa tari bedhaya ketawang itu?

 
 Gambar tari bedhaya

Tari Bedhaya Ketawang adalah sebuah tari yang amat 
disakralkan dan hanya digelar dalam setahun sekali. Konon di 
dalamnya sang Ratu Kidul ikut menari sebagai tanda penghormatan 
kepada raja-raja penerus Dinasti Mataram. Perbendaharaan 
beksan (tarian) tradisi Keraton Surakarta Hadiningrat terdiri dari 
berbagai ragam. Dilihat dari fungsinya, tarian itu bisa dibagi dalam 
3 macam. Yaitu tari yang punya sifat magis religius, tari yang 
menggambarkan peperangan, dan tari yang mengandung cerita 
(drama). Masing-masing tari tercipta karena ada sejarahnya yang 
dipengaruhi oleh suasana saat itu. 

Berbagai macam jenis tari yang diciptakan oleh pengramu 
keraton bukan asal buat, melainkan dipadu dengan masukan dari 
kalangan lelembut yang punya hubungan baik dengan keluarga 
keratin, sehingga ada muatan mistis dan gaib.Tari yang punya sifat 
magis-religius ini, seperti Bedhaya biasanya diperagakan oleh kaum 
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putri yang berjumlah 7 atau 9 orang, sedang yang diperagakan 
oleh 4 putri biasa disebut Tari Srimpi. Asal-usul Tari Bedhaya 
Ketawang Asal mulanya tari Bedhaya Ketawang hanya diperagakan 
oleh tujuh wanita saja. Dalam perkembangan selanjutnya, karena 
tari ini dianggap sebuah tarian khusus dan dipercaya sebagai tari 
yang amat sakral kemudian diperagakan oleh sembilan orang. 
Berbeda dengan tarian lainnya, Bedhaya Ketawang ini semula 
khusus diperagakan oleh abdi dalem Bedhaya Keraton Surakarta 
Hadiningrat. Iramanya pun terdengar lebih luruh (halus) dibanding 
dengan tari lainnya semisal Srimpi, dan dalam penyajiannya tanpa 
disertai keplok-alok (tepuk tangan dan perkataan). Dikatakan tari 
Bedhaya karena tari ini menyesuaikan dengan gendingnya, seperti 
Bedhaya Gending Ketawang Ageng (Karya Penembahan Senapati) 
Bedhaya Gending Tejanata dan Sinom (karya PB IX) Bedhaya 
Pangkur (karya PB VIII), Miyanggong (karya PB IV), Duradasih 
(karya PB V), dan lainnya.

Siapa sebenarnya pencipta tari Bedhaya Ketawang itu sendiri 
sampai sekarang memang masih simpang siur? Bedoyo Ketawang 
misalnya menurut Sinuhun Paku Buwono X menggambarkan 
lambang cinta kasihnya Kanjeng Ratu Kidul pada Panembahan 
Senopati, segala gerak melambangkan bujuk rayu dan cumbu 
birahi, walaupun dapat dielakkan Sinuhun, Kanjeng Ratu Kidul 
tetap memohon agar Sinuhun ikut bersamanya menetap di dasar 
samodera dan bersinggasana di Sakadhomas Bale Kencana ( 
Singgasana yang dititipkan oleh Prabu Rama Wijaya di dasar lautan) 
dan terjadilah Perjanjian/ Sumpah Sakral antara Kanjeng Ratu 
Kidul dan Raja Pertama tanah Jawa, yang tidak dapat dilanggar 
oleh raja-raja Jawa yang turun temurun atau raja-raja penerus.
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Satu sumber menyebutkan bahwa tari ini diciptakan 
oleh Penembahan Sanapati-Raja Mataram pertama-sewaktu 
bersemadi di Pantai Selatan. Ceritanya, dalam semadinya 
Penembahan Senapati bertemu dengan Kanjeng Ratu Kencanasari 
(Ratu Kidul) yang sedang menari. Selanjutnya, penguasa laut 
selatan ini mengajarkannya pada penguasa Mataram ini. Sumber 
lainnya menyebutkan bahwa tari Bedhaya Ketawang ini diciptakan 
oleh Sultan Agung Anyakrakusuma (cucu Panembahan Senapati). 
Menurut Kitab Wedhapradangga yang dianggap pencipta tarian 
ini adalah Sultan Agung (1613-1645), raja terbesar dari kerajaan 
Mataram bersama Kanjeng Ratu Kencanasari, penguasa laut 
selatan. Ceritanya, ketika Sultan Agung sedang bersemadi, tiba-
tiba mendengar alunan sebuah gending. Kemudian Sultan Agung 
berinisatif menciptakan gerakan-gerakan tari yang disesuaikan 
dengan alunan gending yang pernah didengar dalam alam 
semadinya itu. Akhirnya, gerakan-gerakan tari itu bisa dihasilkan 
dengan sempurna dan kemudian dinamakan tari Bedhaya 
Ketawang. Jumlah penari bedhaya ketawang ada Sembilan orang. 

Keseluruhan penari yang berjumlah sembilan orang dipercaya 
merupakan angka sakral yang melambangkan sembilan arah 
mata angin. Hal ini sesuai dengan kepercayaan masyarakat 
Jawa pada peradaban Klasik, di mana terdapat 9 dewa yang 
menguasai sembilan arah mata angin yang disebut juga sebagai 
Nawasanga, yang terdiri dari: Wisnu (Utara), Sambu (Timur Laut), 
Iswara (Timur), Mahesora (Tenggara), Brahma (Selatan), Rudra 
(Barat Daya), Mahadewa (Barat), Sengkara (Barat Laut), dan Siwa 
(Tengah). Upaya mengejawantahkan sembilan dewa penguasa 
arah mata angin dalam wujud sembilan orang penari tersebut 
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merupakan suatu simbol bahwa pada hakikatnya tari Bedhaya 
Ketawang bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam yaitu 
keseimbangan antara mikrokosmos (jagat kecil) dan makrokosmos 
(jagat besar). Suatu konsep kosmologi yang telah mendarah daging 
pada masyarakat Jawa sejak berabad-abad silam. 

Sebagai tarian yang sangat sakral, maka para penari Bedhaya 
Ketawang haruslah seorang gadis yang suci dan tidak sedang 
haid. Apabila sang penari sedang memperoleh haid, ia tetap 
diperbolehkan menari dengan meminta izin terlebih dahulu 
kepada Kanjeng Ratu Kidul. Untuk itu, harus dilakukan caos dhahar 
di Panggung Sanggabuwana, suatu bangunan yang digunakan 
sebagai tempat pertemuan Sunan dengan Kanjeng Ratu Kidul. 

Selain suci lahiriah yang dimaknai dengan sedang tidak haid-
nya seorang penari Bedhaya Ketawang, ia juga dituntut untuk 
suci secara batiniah. Hal ini dapat dicapai dengan menjalani 
puasa selama beberapa hari menjelang pagelaran. Dengan 
menjalani lelaku tersebut diharapkan para penari tersebut dapat 
membawakan tarian Bedhaya Ketawang dengan sebaik-baiknya. 
Hal ini dikarenakan ada suatu beban tersendiri pada para penari. 
Dipercaya bahwa dalam suatu pagelaran Bedhaya Ketawang, 
Kanjeng Ratu Kidul akan hadir bahkan ikut menari dan apabila 
ada penari yang kurang baik dalam menari maka ia akan dibawa 
Kanjeng Ratu Kidul ke Laut selatan. Kepercayaan ini memberikan 
suatu motivasi tersendiri bagi para penari, bahwa mereka harus 
membawakan Bedhaya Ketawang dengan sesempurna mungkin 
supaya tidak dibawa ke Laut selatan.

Sebagai penyempurna tampilan para penari, maka beberapa 
hari menjelang pagelaran, para penari harus mempersiapkan diri 
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antara lain dengan meratus rambut serta kain, melulur tubuh, 
maupun perawatan tubuh lainnya supaya aura mereka dapat 
terpancar sempurna sehingga memperkuat aura kesakralan dari 
tari itu sendiri. 

 Adapun busana dan tata rias yang dikenakan penari dalam 
pagelaran tari Bedhaya Ketawang adalah layaknya pengantin 
putri Kraton Surakarta. Hal tersebut dikarenakan tari Bedhaya 
Ketawang merupakan reaktualisasi pernikahan Panembahan 
Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul, sehingga busana yang dikenakan 
haruslah busana pengantin, yang lazim disebut sebagai Basahan. 
Busana tersebut meliputi kain dodot, samparan, serta sondher. 
Dodot merupakan kain yang memiliki ukuran 2 atau 2,5 kali 
kain panjang biasa, hingga panjang dodot bisa mencapai 3,75 
hingga 4 meter. Pada masa lalu, kain ini hanya dikenakan oleh 
raja dan keluarga serta kaum ningrat untuk upacara tertentu, 
sepasang pengantin keraton, serta penari Bedhaya dan Serimpi. 
Sebagaimana pengantin, maka dodot yang digunakan bermotif 
alas-alasan. Tarian ini memiliki dua penari utama, yaitu batak 
dan endhel ajeg yang dapat dibedakan dari warna dodot mereka. 
Meskipun memiliki motif yang sama yaitu alas-alasan, tetapi 
warnanya berbeda. Batak dan endhel ajeg mengenakan dodot 
alas-alasan berwarna hijau gelap yang disebut dodot gadung 
mlathi, sedangkan tujuh penari lainnya mengenakan dodot alas-
alasan berwarna biru gelap yang disebut dodot bangun tulak. 

 Kata bangun tulak berasal dari kata bango dan tulak. Bango 
merupakan nama sejenis burung yang dipercaya memiliki umur 
yang sangat panjang. Sementara itu tulak berarti mencegah bala 
atau kejahatan. Versi lain kain alas-alasan adalah gadhung mlathi 
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yang memiliki lapisan bawah berwarna hijau sesuai dengan 
makna gadhung dan lapisan tengah berwarna putih sebagaimana 
warna bunga melati. Kain tersebut dikenakan sebagai bentuk 
penghormatan pada Kanjeng Ratu Kidul, karena dipercaya beliau 
sangat menyukai warna hijau. Selain itu hijau merupakan simbol 
kemakmuran, ketentraman, dan rasa ketenangan. Lembaran kain 
dodot tersebut dihiasi dengan motif alas-alasan, yang berarti 
rimba raya. Penamaan ini berkaitan dengan elemen-elemen yang 
membentuk motif tersebut, yaitu penggambaran seisi belantara 
yang meliputi aneka jenis hewan dan tumbuhan, yaitu: 

1. Ragam hias garuda 
  Dalam batik motif semen, motif garuda merupakan motif 

yang paling tinggi kedudukannya di antara motif lain. Garuda 
dipercaya sebagai burung dewa, kendaraan Wisnu, dan 
sekaligus sebagai simbol matahari. Dalam konsep dewa raja, raja 
diposisikan sebagai titisan Wisnu (dewa pemelihara), sehingga 
kendaraannya disejajarkan dengan kendaraan Wisnu. Simbol 
garuda dapat meninggikan kedudukan raja yang berkuasa. 

2.  Ragam hias kura-kura 
 Kura-kura dipercaya sebagai lambang dunia bawah atau 

lambang bumi. Dalam agama Hindu, kura-kura merupakan 
penjelmaan Wisnu yang diharapkan akan dapat menjalankan 
tugasnya menjaga bumi bila bersatu dengan istrinya yaitu 
Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. 

3. Ragam hias ular 
 Ular dianggap sebagai simbol perempuan dan merupakan 

bagian dari konsep kesuburan, hujan, samudera, dan bulan. 
Sementara itu naga sebagai ular dewa merupakan lambang 
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air dan bumi. Watak tersebut dilambangkan sebagai Dewi Sri. 
Dalam pengertian simbol, naga melambangkan dunia bawah, 
air, perempuan, bumi, dan yoni. 

4.  Ragam hias burung 
  Burung merupakan lambang dunia atas yang menggambarkan 

elemen hidup dari udara (angin) dan melambangkan watak 
luhur. Kadangkala burung menjadi lambang nenek moyang 
yang telah meninggal atau dipakai sebagai kendaraan 
roh menuju Tuhannya. Penggunaan ragam hias burung 
melambangkan bahwa manusia pada akhirnya akan kembali 
ke asalnya, yaitu kepada Sang Pencipta. 

5.  Ragam hias Meru 
  Motif meru merupakan simbol gunung. Menurut paham 

Indonesia kuno, gunung melambangkan unsur bumi atau tanah. 
Pada kebudayaan Jawa Hindu, puncak gunung yang tinggi 
merupakan tempat bersemayam para dewa. Sementara itu pada 
pola batik, ragam hias meru menyimbolkan tanah atau bumi 
yang menggambarkan proses hidup tumbuh di atas tanah. 

6  Ragam hias Pohon Hayat 
  Melambangkan kesatuan dan ke-Esaan. Bahwa Tuhan yang 

menciptakan alam semesta 
7.  Ragam hias Ayam Jantan 
  Di Indonesia dipandang sebagai symbol keberanian dan 

tanggung jawab 
8.  Ragam hias kijang 
  Kijang adalah lambang kelincahan dan kebijaksanaan yang 

menyimbolkan kelincahan dalam berfikir dan mengambil 
tindakan serta keputusan. 
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9.  Ragam hias gajah 
  Merupakan lambang kendaraan raja yang melambangkan 

kedudukan luhur, mengandung arti sesuatu yang paling 
tinggi, paling besar, dan paling baik agar menjadi manusia 
sempurna. 

10.  Ragam hias burung bangau 
  Burung bangau dipercaya memiliki umur yang sangat panjang 

bahkan dapat mencapai ratusan tahun. Ia dianggap sebagai 
lambang penolakan keadaan yang tidak baik, sehingga 
diharapkan dapat menghindari atau menjauhi bahaya 
apapun, supaya pada akhirnya dapat meraih keselamatan dan 
berumur panjang. 

11.  Ragam hias harimau 
  Melambangkan keindahan yang disertai wibawa dan tangguh 

dalam lawan 
12.  Ragam hias motif kawung 
  Motif ini tersusun atas bentuk elips, yang dapat 

diinterpretasikan sebagai gambar bunga lotus (teratai) 
dengan 4 lembar daun bunganya yang sedang mekar. Bunga 
ini melambangkan umur panjang dan kesucian. Dewa 
juga dilambangkan dengan bunga teratai. Berdasarkan hal 
tersebut, maka motif kawung menyimbolkan kedudukan raja 
sebagai pusat kekuasaan mikrokosmos sejajar dengan dewa 
sebagai pusat kekuasaan makrokosmos. 

Pada hakikatnya penggunaan kain dodot dengan motif alas-
alasan tersebut memiliki harapan yang baik sekaligus sebagai 
penolak bala. Hal ini sesuai dengan ornamen-ornamen yang 
digambarkan pada lembaran kain tersebut. Namun sebelum dodot 
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dipakai, terlebih dahulu dikenakan samparan, yaitu kain panjang 
yang dikenakan sebagai pakaian dalam bagian bawah. Kain tersebut 
berukuran 2,5 kacu atau 2,5 kali lebar kain yang dikenakan dengan 
cara melilitkan kain dari kiri ke kanan. Sisa kain yang biasanya 
digunakan sebagai wiron diurai ke bawah, di antara kedua kaki 
mengarah ke belakang sehingga membentuk semacam ekor yang 
disebut seredan. Pemakaian kain jenis ini disebut samparan. 
Dalam suatu pagelaran, kain yang digunakan sebagai samparan 
adalah cindhe dengan motif Cakaran berwarna merah. Selanjutnya 
dikenakan sondher, yaitu kain panjang menyerupai selendang yang 
dikenakan untuk menari. Kain tersebut biasanya memiliki panjang 
3 meter dan lebar 50 cm, yang disebut sampur atau udhet. Dalam 
suatu pagelaran, sondher yang dikenakan bermotif cindhe sekar 
warna merah, ujungnya berhias gombyok atau rumbai warna emas. 

Dari uraian tersebut kita mengetahui bahwa para penari 
Bedhaya Ketawang mengenakan beberapa helai kain yang dalam 
teknik pemakaiannya tidak memakai proses jahit dan hanya 
dililitkan, diselipkan di antara lapisan-lapisan kain lainnya. Oleh 
karena itu, busana tersebut rentan untuk rusak tatanannya 
selama menari, baik karena terinjak atau karena sebab lain. Untuk 
mengantisipasi kemungkinan tersebut, maka selama menari 
terdapat dua orang abdi dalem yang bertugas mendampingi untuk 
membenahi busana para penari apabila busana tersebut rusak 
ketika sedang menari. Ada suatu keunikan disini, karena selama 
membetulkan busana tersebut, para penari tetap menari dan 
abdi dalem lah yang menyesuaikan dengan gerakan penari supaya 
sang penari tetap konsentrasi menari dengan baik karena sedang 
membawakan tari pusaka.
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Untuk mendukung tata busana penari Bedhaya Ketawang, 
maka wajah para penari tersebut juga dirias selayaknya pengantin. 
Untuk itu pada bagian dahi dilukiskan beberapa bentuk, yaitu: 

1.  Gajahan, bentuk seperti setengah bulatan telur bebek, letak 
di tengah tengah dahi 3 cm di atas kedua pangkal alis dengan 
lebar pada pangkal dahi 4 cm. apabila ditarik garis lurus pada 
ujungnya secara vertical tepat pada ujung hidung. Merupakan 
lambang kendaraan raja yang menyimbolkan kedudukan 
luhur, sesuatu yang paling tinggi, paling besar, dan paling baik 
agar menjadi manusia sempurna. 

2.  Pengapit, berbentuk ngudup kanthil yaitu seperti kuncup 
bunga kanthil. Bentuk ini terletak pada dahi, mengapit di kanan 
kiri bentuk gajahan. Kedua ujung pengapit jika ditarik dengan 
garis lurus akan bertemu di suatu titik antara kedua pangkal 
alis. Titik yang merupakan pusat dari semua unsur bentuk paes 
dan disebut cihna. Lebar pengapit pada pangkal dahi 2 cm. 
Merupakan pendamping kiri-kanan, yang menyimbolkan bahwa 
meskipun sudah menjadi manusia sempurna harus selalu 
waspada terhadap sifat buruk pendamping kiri. Pendamping 
kanan sebagai pemomong akan selalu setia mengingatkan 
melalui suara hati agar tetap kuat dan teguh imannya. 

3. Penitis berbentuk seperti setengah bulatan telur ayam pada 
bagian ujung. Bentuk ini mempunyai ukuran lebih kecil dari 
pada gajahan. Ada dua penitis seperti halnya pengapit, 
bentuk ini terletak pada bagian luar dari pengapit kanan 
dan pengapit kiri. Ujung penitis menghadap ke ujung alis. 
Merupakan symbol kearifan dan harapan agar mempunyai 
tujuan yang tepat. 
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4. Godheg berbentuk seperti kudhup atau kuncup bunga turi 
dengan ukuran mirip dengan pengapit. Bentuk ini berada 
di dekat telinga kanan dan kiri. Pembuatan godheg dimulai 
dari atas telinga turun melengkung sampai di depan telinga. 
Melambangkan bahwa manusia harus mengetahui asal 
usul dari mana ia datang dan ke mana harus pergi. Manusia 
diharapkan dapat kembali ke asal dengan sempurna. 

5.  Alis penari berbentuk menyerupai tanduk kijang bercabang 
satu atau disebut menjangan ranggah. Melambangkan bahwa 
agar dapat mengatasi segala serangan buruk dari beberapa 
arah harus selalu waspada dan bijaksana atau tanggap ing 
sasmita. 

Bentuk-bentuk tersebut dioles dengan lotha yaitu ramuan 
berwarna hijau yang dibuat dari campuran malam kote, minyak 
jarak, dan daun dhandhang gula. Pada jaman dahulu ramuan 
tersebut dibuat dari daun yang berbau wangi, disebut daun 
dhandhang gendhis, sehingga rias wajah penari tersebut disebut 
paes dhandhang gendhis. Sebagaimana pengantin, maka rambut 
para penari Bedhaya Ketawang juga disanggul, yang disebut sebagai 
sanggul bokor mengkurep. Disebut demikian karena bentuknya 
yang menyerupai bokor yang tengkurap. Sanggul ini ditutup dengan 
rajutan melati dan dihias dengan bunga tiba dhadha yang dibuat 
dari roncean melati berbentuk bulat panjang sampai tengah 
paha. Keanggunan dan keagungan tata busana dan rias tersebut 
ditunjang dengan pemakaian seperangkat perhiasan yang biasa 
dikenakan pengantin, yang disebut raja keputren, meliputi cundhuk 
jungkat, centhung, subang, sembilan buah cundhuk mentul, garuda 
mungkur, kalung, kelat bahu, slepe, serta cincin. 
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Keseluruhan tata busana dan rias pengantin yang 
dikenakan oleh para penari Bedhaya Ketawang tersebut seolah 
mereaktualisasikan perjanjian antara Panembahan Senopati 
dengan Kanjeng Ratu Kidul. Bahwasanya Kanjeng Ratu Kidul akan 
senantiasa menjaga dan melindungi Kerajaan Mataram, salah 
satunya dengan ia akan selalu memperbaharui pernikahannya 
dengan raja raja Mataram. Oleh karena itu Sunan biasanya akan 
mengangkat salah satu penari Bedhaya Ketawang sebagai selirnya. 
Hal ini dilakukan untuk mereaktualisasikan pernikahannya dengan 
Kanjeng Ratu Kidul yang dipercaya selalu hadir setiap tari ini 
dibawakan. Kanjeng Ratu Kidul dipercaya akan masuk ke tubuh 
salah satu penari, yang kemudian diangkat sebagai selir oleh 
raja. Oleh karena itu para penarinya haruslah memenuhi syarat-
syarat sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Inilah mitos bedhaya 
ketawang, sebagai suatu sarana legitimasi kekuasaan Mataram 
pada waktu dulu. Bahkan sampai sekarang sebagian orang masih 
ada yang meyakini tentang legenda kanjeng Ratu Kidul ini sebagai 
sesuatu yang nyata dan pernah ada. Sebagai buktinya tarian ini 
selalu ada setiap satu tahun sekali. Cerita lain terkait legenda 
Ratu kidul sebagai penguasa pantai selatan yang dianggap berjasa 
bagi Kerajaan Mataram adalah tradisi labuhan di pantai selatan. 
Pada awalnya, kisah yang diciptakan oleh Panembahan Senopati 
mengenai mitos Kanjeng Ratu Kidul merupakan wujud legitimasi 
kekuasaan. Pada perkembangannya, mitos tersebut mendapat 
perhatian dari rakyatnya sehingga diteruskan secara lisan turun 
temurun. Gagasan politik yang diwujudkan dalam mitos tersebut 
dapat dianggap sukses karena menjadi folklor yang fenomenal 
sampai saat ini. Seiring perubahan waktu, folklor politik tersebut 
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makin menarik untuk dikaji karena perkembangannya yang 
meluas tidak hanya mengenai kekuasaan, tetapi juga akhirnya 
menghasilkan perwujudan salah satu unsur kebudayaan berupa 
suatu tradisi labuhan yang diadakan setiap tahun.

Labuhan atau larung yaitu membuang sesuatu ke dalam 
air sungai atau laut. Upacara Labuhan bermaksud memberi 
sesaji kepada roh halus yang berkuasa di suatu tempat. Upacara 
Labuhan yang diadakan Keraton Yogyakarta disebut Labuh Dalem. 
Upacara ini telah dilaksanakan sejak berdirinya Kesultanan 
Yogyakarta yaitu pada masa HB I yang dilaksanakan setiap tahun 
setelah satu hari peringatan Jumenengan dalem (penobatan raja 
yang sedang berkuasa). Upacara Labuhan yang diselenggarakan 
keraton biasanya dilaksanakan di Parangkusuma, Gunung Merapi, 
dan Gunung Lawu. Pemilihan lokasi tersebut dilatar belakangi 
peranan roh halus penunggu tempat-tempat penting bagi pendiri 
Dinasti Mataram. Para roh halus dianggap ikut membantu pendiri 
Mataram dalam menegakkan kerajaan sehingga setiap raja 
mempunyai kewajiban memberikan sesaji. Sesaji dimaksudkan 
sebagai keselamatan sultan, seluruh isi keraton, dan seluruh 
rakyat Yogyakarta.

Labuhan di Parangkusuma merupakan persembahan kepada 
Kanjeng Ratu Kidul yang dianggap berjasa menjadikan Panembahan 
Senopati sebagai Raja Mataram serta berkenan menbantu 
menjaga kententraman turun temurun Kerajaan Mataram. Secara 
geografis, Parangkusuma merupakan pantai yang terletak di 
kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta. Berdasarkan 
folklor lisan, Parangkusuma adalah tempat pertemuan pertama 
antara Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul. Pantai ini 
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dianggap sebagai gerbang Keraton Kanjeng Ratu Kidul di Samudera 
Indonesia.

Dalam penyelenggaraan tradisi labuhan, juru kunci 
Parangkusuma mempersiapkan Kuthamara, payung, ancak, 
tali, dan sesaji. Perlengkapan benda-benda labuhan antara lain 
potongan kuku, rambut, pakaian bekas sultan, layon sekar, dan 
sejumlah barang lainnya. Benda-benda labuhan diatur dalam 
ancak di Pendopo Parangtritis. Selanjutnya, benda labuhan dibawa 
menuju Cepuri Parangkusuma menyusuri pantai. Juru kunci 
membakar kemenyan dan berdoa kepada Panembahan Senopati. 
Benda labuhan dimasukkan lubang di sudut cepuri dekat Sela 
Gilang untuk dibakar dan ditimbun tanah. Sedangkan beberapa 
ancak dimasukkan ke laut dan diperebutkan pengunjung. Sebagian 
masyarakat percaya bahwa benda-benda labuhan mempunyai 
kekuatan magis.

Upacara Labuhan merupakan salah satu manifestasi folklor 
politik keraton berupa tradisi yang kuat dan dipahami rakyat. 
Panembahan Senopati dalam melegitimasikan kekuasaannya 
merasa perlu meyakinkan rakyatnya dengan mitos menggunakan 
dukungan alam dan makhluk halus. Dengan demikian, penguasa 
raja yang terus menaati tradisi membuat rakyatnya tidak merasa 
dipaksa dan dikuasai baik secara politis dan religius. Pada masa 
selanjutnya, mitos ini berkembang menjadi legenda yang terus 
hidup dan dituangkan dalam sastra kuno Babad Tanah Jawi serta 
dimaknai dalam tradisi labuhan yang mistis religius. Secara tidak 
langsung, rakyat tetap menjalankan kepercayaannya, taat kepada 
penguasa dan masih melaksanakan sesaji, semedi, dan membakar 
kemenyan. Sampai dengan saat ini, tradisi tersebut masih 
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dilaksanakan dan dihormati oleh keraton dan rakyat yogyakarta. 
Hal ini mencerminkan sifat orang jawa yang mistis, religius, 
dan penuh penghormatan. Upacara labuhan tetap dilestarikan 
rakyat meskipun pada perkembangannya mengalami perubahan 
pemaknaan sebagai bagian dari kebudayaan dan wisata. 

Kehadiran folklor Jawa akan menjadi ciri atau identitas 
kejawaan yang membedakan dengan etnik lain. Terlepas dari 
sifat pra logis folklor Jawa, Orang Jawa yang masih mempunyai 
kebanggaan kolektif atas folklor, sikap memiliki (handarbeni) dan 
ingin memelihara folklor tersebut akan berusaha terus menjaga 
kelestarian folklor tersebut. 

Cerita lainnya mengenai mitos dan kekuasaan Kerajaan 
Mataram adalah usaha legitimasi kekuasaan terhadap Sultan 
Agung. Hal itu ditunjukkan dengan adanya legenda yang 
menyatakan bahwa Sultan Agung pernah memperoleh kekuatan 
gaib dari arwah Sunan Bayat. Hal tersebut dilakukannya setelah 
dia kalah dari VOC di Batavia. Namun, kekalahannya dari VOC 
tersebut justru menghancurkan mitos bahwa kerajaan Mataram 
merupakan kerajaan yang tak terkalahkan. Setelah Sultan Agung 
meninggal, tampuk kekuasaan berpindah ke tangan Susuhunan 
Amangkurat I. Pada masa kekuasaannya, dia mengucilkan orang-
orang kuat yang dianggap membahayakan pemerintahannya, 
sehingga perbuatannya itu banyak tidak disukai orang. Mulai 
dari Amangkurat I hingga masa pemerintahan Pakubuwana III 
politik menjadi alat legitimasi kekuasaan. Para penguasa berusaha 
saling menjatuhkan saingannya, walaupun masih ada hubungan 
darah. Pada masa amangkurat I kondisi Mataram sudah menurun 
dan puncaknya pada masa pemerintahan Pakubuwana III terjadi 
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perjanjian Gianti yang membagi wilayah kekuasaan Mataram 
menjadi 2 bagian, yakni Mataram Surakarta, dan Mataram 
Yogyakarta. Dengan begitu, maka berakhirlah kekuasaan kerajaan 
Mataram. Inilah bentuk pergeseran legitimasi kekuasan kerajaan 
Mataram. Ada hal lain yang pernah menjadi inspirasi panembahan 
senopati membuat legitimasi kekuasaan terkait fenomena ratu 
pantai selatan, salahsatunya ritual labuhan pantai parang kusuma. 
Ritual labuhan pantai parang kusuma ini akhirnya menjadi 
manifestasi folklor politik Jawa.

Panembahan Senopati menciptakan karya folklor politik 
Jawa paling fenomenal yang bersumber dari gagasan politiknya 
mengenai mitos Kanjeng Ratu Kidul. 

Folklor lisan mengenai Panembahan Senopati berawal pada 
saat beliau bertapa di Pantai Laut selatan untuk memenuhi 
ambisinya melepaskan diri dari kekuasaan Pajang. Kemudian, 
Panembahan Senopati mengapung di kali opak dan mengikuti 
muaranya sampai di Parangkusuma. Beliau bertemu dengan 
seekor ikan bernama Tunggul Wulung yang menawarkan jasa 
menggendongnya ke dasar samudera. Namun, tawaran tersebut 
ditolak Panembahan Senopati. Beliau akhirnya khusyu` duduk 
bertapa disebuah batu gilang (lipura) yang mengakibatkan huru 
hara di Keraton Laut Selatan. Pertapaan beliau mengakibatkan 
banyak ikan yang mati, badai dan topan, serta gelombang air 
laut. Setelah mengetahui hal tersebut, Kanjeng Ratu Kidul 
meminta Panembahan Senopati menghentikan pertapaan 
yang menyebabkan kerusakan di Keraton Laut Selatan. Hal ini 
tidak dihiraukan Panembahan Senopati sehingga Kanjeng Ratu 
Kidul berjanji menjadikannya raja besar di Mataram dan akan 
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membantu ketentraman turun temurun Kerajaan Mataram. 
Setelah mendengar pernyataan tersebut, Panembahan Senopati 
menghentikan pertapaannya dan juga mengikat jalinan kasih 
dengan Kanjeng Ratu Kidul.

Setelah Panembahan Senopati berhasil menjadi Raja Mataram 
maka beliau memberi persembahan kepada Kanjeng Ratu Kidul 
yang diwujudkan dalam upacara labuhan. Kanjeng Ratu Kidul yang 
merupakan makhluk halus dapat hidup sepanjang masa. Akan 
tetapi panembahan Senopati sebagai manusia mempunyai batas 
kehidupan. Oleh karena itu, raja-raja keturunan Panembahan 
Senopati meneruskan hubungan baik dengan Kanjeng Ratu Kidul. 
Masyarakat percaya bahwa Kanjeng Ratu Kidul tetap menjadi 
kekasih raja-raja Mataram.

Konon, apabila keturunan Panembahan Senopati lalai 
mempersembahkan upacara labuhan maka Kanjeng Ratu Kidul 
akan marah dan murka. Kanjeng Ratu Kidul akan mengirimkan 
tentara jin untuk menyebarkan penyakit dan musibah bagi rakyat 
dan Kerajaan Yogyakarta. Labuhan Parangkusuma ditujukan 
kepada Kanjeng Ratu Kidul, Nyai Riya Kidul, dan Rara Kidul. Kanjeng 
Rara Kidul adalah ratu penguasa di Keraton Segoro Kidul. Nyai Riya 
Kidul adalah patihnya. Rara Kidul adalah makhluk halus berwujud 
raksasa putri yang bertugas memerintah dan membawahi para 
prajurit makhluk halus.

Pada awalnya, kisah yang diciptakan oleh Panembahan 
Senopati mengenai mitos Kanjeng Ratu Kidul merupakan wujud 
legitimasi kekuasaan. Pada perkembangannya, mitos tersebut 
mendapat perhatian dari rakyatnya sehingga diteruskan secara 
lisan turun temurun. Gagasan politik yang diwujudkan dalam 
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mitos tersebut dapat dianggap sukses karena menjadi folklor yang 
fenomenal sampai saat ini. Seiring perubahan waktu, folklor politik 
tersebut makin menarik untuk dikaji karena perkembangannya 
yang meluas tidak hanya mengenai kekuasaan, tetapi juga akhirnya 
menghasilkan perwujudan salah satu unsur kebudayaan berupa 
suatu tradisi labuhan yang diadakan setiap tahun.

Labuhan atau larung yaitu membuang sesuatu ke dalam 
air sungai atau laut. Upacara Labuhan bermaksud memberi 
sesaji kepada roh halus yang berkuasa di suatu tempat. Upacara 
Labuhan yang diadakan Keraton Yogyakarta disebut Labuh Dalem. 
Upacara ini telah dilaksanakan sejak berdirinya Kesultanan 
Yogyakarta yaitu pada masa HB I yang dilaksanakan setiap tahun 
setelah satu hari peringatan Jumenengan Dalem (Penobatan raja 
yang sedang berkuasa). Upacara Labuhan yang diselenggarakan 
keraton biasanya dilaksanakan di Parangkusuma, Gunung Merapi, 
dan Gunung Lawu. Pemilihan lokasi tersebut dilatar belakangi 
peranan roh halus penunggu tempat-tempat penting bagi pendiri 
Dinasti Mataram. Para roh halus dianggap ikut membantu pendiri 
Mataram dalam menegakkan kerajaan sehingga setiap raja 
mempunyai kewajiban memberikan sesaji. Sesaji dimaksudkan 
sebagai keselamatan sultan, seluruh isi keraton, dan seluruh 
rakyat Yogyakarta.

Labuhan di Parangkusuma merupakan persembahan kepada 
Kanjeng Ratu Kidul yang dianggap berjasa menjadikan Panembahan 
Senopati sebagai Raja Mataram serta berkenan menbantu 
menjaga kententraman turun temurun Kerajaan Mataram. Secara 
geografis, Parangkusuma merupakan pantai yang terletak di 
kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Yogyakarta. Berdasarkan 
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folklor lisan, Parangkusuma adalah tempat pertemuan pertama 
antara Panembahan Senopati dan Kanjeng Ratu Kidul. Pantai ini 
dianggap sebagai gerbang Keraton Kanjeng Ratu Kidul di Samudera 
Indonesia.

Dalam penyelenggaraan tradisi labuhan, juru kunci 
Parangkusuma mempersiapkan Kuthamara, payung, ancak, 
tali, dan sesaji. Perlengkapan benda-benda labuhan antara lain 
potongan kuku, rambut, pakaian bekas sultan, layon sekar, dan 
sejumlah barang lainnya. Benda-benda labuhan diatur dalam 
ancak di Pendopo Parangtritis. Selanjutnya, benda labuhan 
dibawa menuju Cepuri Parangkusuma menyusuri pantai. Juru 
kunci membakar kemenyan dan berdoa kepada Panembahan 
Senopati. Benda labuhan dimasukkan lubang di sudut cepuri dekat 
Sela Gilang untuk dibakar dan ditimbun tanah. Adapun beberapa 
ancak dimasukkan ke laut dan diperebutkan pengunjung. Sebagian 
masyarakat percaya bahwa benda-benda labuhan mempunyai 
kekuatan magis.

Upacara Labuhan merupakan salah satu manifestasi folklor 
politik keraton berupa tradisi yang kuat dan dipahami rakyat. 
Panembahan Senopati dalam melegitimasikan kekuasaannya 
merasa perlu meyakinkan rakyatnya dengan mitos menggunakan 
dukungan alam dan makhluk halus. Dengan demikian, penguasa 
raja yang terus menaati tradisi membuat rakyatnya tidak merasa 
dipaksa dan dikuasai baik secara politis dan religius. Pada masa 
selanjutnya, mitos ini berkembang menjadi legenda yang terus 
hidup dan dituangkan dalam sastra kuno Babad Tanah Jawi serta 
dimaknai dalam tradisi labuhan yang mistis religius. Secara tidak 
langsung, rakyat tetap menjalankan kepercayaannya, taat kepada 
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penguasa dan masih melaksanakan sesaji, semedi, dan membakar 
kemenyan. Sampai dengan saat ini, tradisi tersebut masih 
dilaksanakan dan dihormati oleh keraton dan rakyat yogyakarta. 
Hal ini mencerminkan sifat orang jawa yang mistis, religius, dan 
penuh penghormatan. 

Upacara labuhan sekarang tetap dilestarikan rakyat meskipun 
pada perkembangannya mengalami perubahan pemaknaan 
sebagai bagian dari kebudayaan dan wisata. Kehadiran folklor 
Jawa akan menjadi ciri atau identitas kejawaan yang membedakan 
dengan etnik lain. Terlepas dari sifat pra logis folklor Jawa, Orang 
Jawa yang masih mempunyai kebanggaan kolektif atas folklor, 
sikap memiliki (handarbeni) dan ingin memelihara folklor tersebut 
akan berusaha terus menjaga kelestarian folklor tersebut. 

C. Aji Saka dan Kepemimpinan Tradisional

Ada hal penting yang dapat diambil dalam sutu realita ataupun 
sejarah, bahkan cerita atau legenda. Hal penting itu salah satunya 
tentang konsep kepemimpinan Jawa yang dapat diambil melalui 
kisah legenda Aji Saka, kisah yang popular tekait lahirnya huruf 
Jawa. Dahulu kala, ada sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan 
yang diperintah oleh raja bernama Prabu Dewata Cengkar yang 
buas dan suka makan manusia. Setiap hari sang raja memakan 
seorang manusia yang dibawa oleh Patih Jugul Muda. Sebagian 
kecil dari rakyat yang resah dan ketakutan mengungsi secara diam-
diam ke daerah lain. Di dusun Medang Kawit ada seorang pemuda 
bernama Aji Saka yang sakti, rajin dan baik hati. Suatu hari, Aji Saka 
berhasil menolong seorang bapak tua yang sedang dipukuli oleh 
dua orang penyamun. Bapak tua yang akhirnya diangkat ayah oleh 
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Aji Saka itu ternyata pengungsi dari Medang Kamulan. Mendengar 
cerita tentang kebuasan Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka berniat 
menolong rakyat Medang Kamulan. Dengan mengenakan serban di 
kepala Aji Saka berangkat ke Medang Kamulan. Perjalanan menuju 
Medang Kamulan tidaklah mulus, Aji Saka sempat bertempur 
selama tujuh hari tujuh malam dengan setan penunggu hutan, 
karena Aji Saka menolak dijadikan budak oleh setan penunggu 
selama sepuluh tahun sebelum diperbolehkan melewati hutan 
itu.Tapi berkat kesaktiannya, Aji Saka berhasil mengelak dari 
semburan api si setan. Sesaat setelah Aji Saka berdoa, seberkas 
sinar kuning menyorot dari langit menghantam setan penghuni 
hutan sekaligus melenyapkannya. 

Aji Saka tiba di Medang Kamulan yang sepi. Di istana, Prabu 
Dewata Cengkar sedang murka karena Patih Jugul Muda tidak 
membawa korban untuk sang Prabu. Dengan berani, Aji Saka 
menghadap Prabu Dewata Cengkar dan menyerahkan diri untuk 
disantap oleh sang Prabu dengan imbalan tanah seluas serban 
yang digunakannya. Saat mereka sedang mengukur tanah sesuai 
permintaan Aji Saka, serban terus memanjang sehingga luasnya 
melebihi luas kerajaan Prabu Dewata Cengkar. Prabu marah setelah 
mengetahui niat Aji Saka sesungguhnya adalah untuk mengakhiri 
kelalimannya. Ketika Prabu Dewata Cengkar sedang marah, serban 
Aji Saka melilit kuat di tubuh sang Prabu. Tubuh Prabu Dewata 
Cengkar dilempar Aji Saka dan jatuh ke laut selatan kemudian 
hilang ditelan ombak. Aji Saka kemudian dinobatkan menjadi 
raja Medang Kamulan. Ia memboyong ayahnya ke istana. Berkat 
pemerintahan yang adil dan bijaksana, Aji Saka menghantarkan 
Kerajaan Medang Kamulan ke zaman keemasan, zaman di mana 
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rakyat hidup tenang, damai, makmur dan sejahtera.

Dalam cuplikan crita tersebut di atas sebenarnya kekuasaan 
bukan diperuntukkan bagi seorang pemimpin, akan tetapi lebih 
menekankan pada dampak yang baik bagi rakyat dan negara. 
Sebuah kekuasaan dianggap berhasil apabila negara dalam 
keadaan tenteram, sejahtera, adil dan rakyat tenang dan puas 
melaksanakan perkerjaan sehari-hari. Hasil dari kepemimpinan 
seorang raja diperoleh tanpa tindakan paksa, seolah mengalir 
dengan sendirinya, atau seolah-olah tanpa usaha yang mencolok, 
sehingga dalam kondisi demikian kekuasaan seorang raja tidak 
perlu diperlihatkan. Jika tercapai ketenangan sedemikian rupa 
dalam suatu negara, maka kekuasaan dan kewibawaan seorang 
pemimpin/raja akan terlihat dengan sendirinya di mata rakyat.

Dalam paham kepemimpinan Jawa, justru penguasa yang 
baik harus mencegah tindakan kekerasan. Kehalusan dalam 
bersikap dan berperilaku, antara lain: halus dalam bertutur kata, 
halus dalam memberi perintah, bersikap sopan terhadap orang 
lain menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang beradab. 
Kepemimpinan secara halus menunjukkan bahwa dia dapat 
mengontrol dirinya secara sempurna dan dengan demikian 
mempunyai kekuatan batin. Sebaliknya, sikap kasar dinilai 
rendah, kurang berbudaya, kurang kontrol diri merupakan cermin 
kelemahan batin. Bersikap kasar dan emosional, justru akan 
memperlemah kedudukannya sebagai seorang pemimpin.

Bersikap halus bukan berarti tidak tegas, tetapi lebih 
menekankan kontrol diri terhadap sesuatu permasalahan. 
Pemimpin seharusnya bersikap tanuhita (mengayomi dan 
njangkungi), tidak keras hati memaksakan kehendaknya atau 
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bersikap kasar untuk mempertahankan kewibawaannya. Hal 
demikian, tentunya menuntut suatu pemerintahan yang dijalankan 
dengan suatu sistem ketatanegaraan dan perundang-undangan 
yang baik dan kepribadian seorang pemimpin/raja yang penuh 
suri tauladan. Uraian di atas merupakan penjabaran arti Jangkung 
dalam sebuah konsep kepemimpinan Jawa. 

Sebuah perenungan tentang sosok kepemimpinan Aji Saka 
dijabarkan sebagai khasanah bagi umat manusia. Pada dasarnya 
manusia diciptakan sebagai pemimpin di muka bumi. Manusia 
bertugas memimpin Bumi dan memimpin dirinya sendiri menjaga, 
merawat, dan memanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga tercipta 
kedamaian dan kesejahteraan bagi seluruh semesta alam, alam 
yang diciptakan Tuhan. Atas kehendak Allah Tuhan Yang Maha Esa 
menciptakan manusia, hewan, pepohonan, kutu walang ataga, 
yang kesemuanya itu tercipta serta hidup dan dapat dilihat secara 
nyata wujudnya (ana rupa-wujude). 

Atas kehendak Allah pulalah pada diri manusia, menyebabkan 
manusia memiliki keluhuran, keimanan, bawalaksana, welas 
asih, keadilan, ketulusan, eling lan waspada. Kesemuanya itu 
memberikan manusia kemuliaan (kamulyan) dan kesejahteraan 
(karahayon). Rasa tersebut juga menghubungkan kehidupan 
manusia dengan Allah Sang Maha Pencipta. Ca-ra-ka sendiri 
pengertiannya adalah memuliakan Allah. Sebab tanpa ada 
bawana (bumi)) seisinya, apalagi tanpa adanya manusia, tentu 
tidak akan ada sebutan Asma Allah. Tanpa adanya caraka, tentu 
pula Hana-Ne tidak akan disebut Hana, sementara makna Da-ta-
sa-wa-la dapat dijelaskan maknanya sebagai “ adanya yang ada” 
(anane dumadi) sumber asalnya adalah Satu, yaitu Dzat Allah. Dari 
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yang kasar dan halus (agal lan alus), wingit (penuh misteri) dan 
gha’ib, pasti pada dirinya melekat setidaknya secercah Dzat Allah. 
Artinya, pancaran kun fayakun itu tidak hanya mencipta bawana 
seisinya, namun terus-menerus memancarkan kasih, mencermati 
dan meliputi terhadap seluruh kehidupan (ngesihi, nyamadi lan 
nglimputi sakabehing dumadi).

Allah menciptakan bawana (bumi) seisinya, khususnya 
dalam menciptakan manusia, bukan tanpa rencana, namun 
dengan keinginan dan tujuan yang nyata dan pasti. Titah Allah 
tidak dapat diingkari dari apa yang sudah ditetapkan menjadi 
kodrat (pepesthen). Demikian juga seluruh makhluk hidup di 
dunia (saobah-mosiking dumadi) pasti terkena keterbatasan 
dan pembatasan (wates lan winates), seperti halnya sakit 
dan kematian. Namun selain itu, juga melekat dalam dirinya 
(kadunungan) kelebihan satu dari yang lain, saling ketergantungan, 
lebih melebihi (punjul-pinunjulan) dan saling hidup-menghidupi 
(urip-inguripan). Baik dalam rupa, wujud, warna dan sosoknya 
(balegere dumadi), manusia dapat dikatakan sempurna tiada yang 
melebihi (kasampurnaning manungsa). Terciptanya manusia yang 
ditakdirkan (pinesthi) menjadi Wali Allah, menandakan bahwa 
hanya sosok manusia sajalah yang mampu menjadi Warangka 
Dalem Yang Maha Esa (wakil Tuhan di dunia). Kelahiran manusia 
dalam wujud raga-fisik dan bentuk badan itu merupakan sari-
patining bawana (intisari bumi). Maka, menjadi keniscayaan 
jika manusia mampu menggunakan dayanya guna mengungkap 
rahasia alam.

Kelahiran hidup manusia, merupakan wujud dari sukma, 
yang dalam proses mengada dan menjadi (being and becoming) 
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terbentuk dari sari-pati terpancarnya Dzat Allah (dumadi saka 
sari-pati pletheking Dzat Allah). Oleh sebab itu, manusia mampu 
mengkaji dan menelusuri, menggali dan mencari serta meyakini 
dan mengimani adanya Allah (nguladi, ngupadi, ngyakini lan 
ngimani marang kasunyataning Allah), sebab sukma sejati 
manusia itu berasal dari Sana (sabab suksma sajatining manungsa 
asale saka Kana). Selanjutnya Pa-dha-ja-ya-nya, maknanya bahwa 
sawenehing kang dumadi atau apa pun dan siapa pun tidak akan 
dapat hidup sendiri, sebab ia akan senantiasa menjalani hidup dan 
kehidupan bersama, sebagaimana keniscayaan fitrahnya, bahwa: 
panguripaning dumadi tansah wor-ingaworan (dalam kehidupan 
manusia selalu saling pengaruh mempengaruhi selain juga punya 
ketergantungan satu sama lain). Begitu juga hidup manusia, bahwa 
perangkat badaning manungsa tidak mungkin secara parsial dapat 
hidup sendiri-sendiri. Artinya, ana raga tanpa sukma/nyawa tidak 
mungkin bisa hidup, tetapi ana sukma tanpa raga juga tidak bisa 
dikatakan hidup, karena tidak bisa bernafas.

 Jika seluruh anggota badan makarti (baik) semua, baru disebut 
urip kang sejati. Daya hidup (sang gesang) akan melekat (built-in) 
pada setiap diri-pribadi seseorang, yaitu rupa, wujud berikut segala 
tingkah-lakunya. Dapat dikatakan daya hidup akan luluh (melebur) 
pada dirinya (sing kadunungan). Semua yang berwujud dan hidup 
pasti bakal tarik- enarik, saling bersinergi (daya-dinayan), sehingga 
menimbulkan daya-daya,seperti:daya adem-panas, positif-negatif, 
luhur-asor, padhang-peteng, dan kesemuanya itu senantiasa 
berputar silih berganti (cakra manggilingan).

Semua inti dari interaksi tersebut ada pada diri manusia, 
di mana inti tadi sebenarnya telah terserap dari badan manusia 
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sendiri. Maka dapat disimpulkan, bahwa obah-mosiking jagat/
alam, juga terjadi pada obah-mosiking manungsa secara pribadi. Di 
mana ketika terjadi gonjang-ganjinging jagat/ alam, kejadian pada 
manusia juga demikian adanya. Ketika manusia bertingkah-laku 
angkara-murka, merusak dan sebagainya, jagat/alam juga berada 
dalam ancaman bahaya, misalnya musibah banjir, lahar, tanah 
longsor, banyaknya kecelakaan dan sebagainya. Makanya, manusia 
harus selalu ingat akan kewajiban pokoknya, yaitu: Hamemayu-
Hayuning Bawana. Artinya, kanthi adhedhasar sarana sastra jendra 
hayuningrat pangruwating diyu sebetulnya manusia dapat nyidhem 
atau menghindari kerusakan alam semesta, selain juga bisa nyirep 
dahuruning praja (memadamkan kerusuhan negara).

Ikatan manusia dengan Allah Swt., berupa keyakinan dan 
kepercayaan yang diwujudkan dalam panembah lan pangesti 
seperti ditulis dalam tuntunan kalam, yang disebut agama, 
mewajibkan manusia manembah (sembahyang, samadi) hanya 
tertuju kepada Yang Satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Ketika 
manusia manembah melalui sembah rasa, harus dengan seluruh 
sukma (roh, moral) kita, bukan badan raga yang penuh dengan 
kotoran (nafsu duniawi). Sebetulnya sembah raga itu hanya 
sarengating lahir, agar supaya umat manusia taat dan manembah 
marang Gusti Kang Murbeng Dumadi.

Manusia itu paling dipercaya ngembani asmaning Allah, 
maka manusia harus menduduki rasa kemanusiaannya. Untuk itu, 
manusia harus bisa menempatkan diri pada citra ketuhanannya. 
Allah telah menciptakan apa saja untuk manusia, dunia da isinya, 
tinggal bagaimana manusia bekti marang Allah Kang Maha Esa. 
Tergantung manusianya, seberapa besar tanggung jawabnya 
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kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab bawana (bumi) beserta 
seluruh isinya adalah menjadi tanggung jawab manusia.

Ma-ga-ba-tha-nga dapat dijelaskan maknanya manungsa 
kang kalenggahan wahyuning Allah, manungsa kang manekung 
ing Allah Kang Maha Esa dadi daya cahyaning Allah lan rasaning 
Allah luluh pada sukma manusia. Jagat (alam) tergantung 
pada sejarah umat manusia yang disebut awal dan akhir, juga 
menjadikannya jantraning manungsa. Hakikatnya gelaring 
alam/jagat itu, juga gelaring manungsa. Jadi di dunia ini ora 
bakal ana lelakon, ora ana samubarang kalir, kalau tidak ada 
gerak kridhaning manungsa (di dunia ini tidak ada kejadian 
yang aneh-aneh, kalau tidak ada perlakuan manusia). Setelah 
ada manusia, sakabehing wewadi, sakabehing kang siningit 
lan sinengker wus kabukak wadine (semua telah jelas, semua 
telah menjadi nyata). Wis ora dadi wadi, amerga wis tinarbuka; 
Wis ora ana wingit, amerga wis kawiyak; Wis ora ana angker, 
amerga wis kawuryan.Artinya, kalau semua sudah kamanungsan/
konangan kalau semua telah menjadi kenyataan berarti tugas 
kewajiban manusia di dunia telah selesai. Sudah sampai pada 
perjanjian pribadining manungsa dan sudah titi mangsa harus 
pulang marang pangayuning Pangeran kembali pada Tuhan). Dari 
tidak ada menjadi ada (ora ana dadi ana) menjadi tidak ada lagi 
(ora ana maneh). Artinya, sakabehing dumadi yen wis tumekaning 
wates kodrate, mesti bakal mulih marang mula-mulanira lan 
sirna. Awal-akhire, artinya sangkan paraning dumadi wis khatam/ 
tamat. Kalau umat manusia sudah tidak ada lagi -kang dadi 
asmaning Allah-juga tidak akan disebut (kaweca), ana.

Demikianlah, kurang lebih hasil perenungan selama ini dalam 
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menggali makna filosofis yang terkandung dalam ajaran Aji Saka: 
“Ha-na-ca-ra-ka”. Betapa pun kita mengagungkan ke-adiluhung-
an karya sastra Jawa, seperti Serat Wulangreh, Serat Wedhatama, 
atau pun filsafat Ha-na-ca-ra-ka, apabila tanpa penghayatan dan 
meresapi nilai-nilai substansial yang terkandung di dalamnya 
serta usaha mengembangkannya, tentulah tidak akan bermakna 
bagi kehidupan sastra Jawa masa kini dan masa depan, apalagi 
terhadap budaya Indonesia Baru yang harus kita bangun.

D. Kepemimpinan dalam Dongeng

 Karya sastra lama mengandung berbagai pelajaran, petuah, 
dan nilai-nilai yang masih relevan dengan kehidupan masa kini. 
Salah satu nilai yang terkandung dalam naskah-naskah kuno 
tersebut adalah nilai kepemimpinan. Karya sastra yang berasal 
dari khazanah sastra lama salah satunya yaitu Hikayat Sri Rama, 
cerita kepahlawanan Prabu Sliwangi, ataupun dongeng, legenda 
lainnya. Dalam naskah ini ternyata terdapat berbagai citra yang 
berhubungan dengan kepemimpinan yang selama ini sering 
ditemui dalam kehidupan sehari-hari. HSR (hikayat Sri rama) 
bercerita tentang perjuangan Rama yang terusir dari kerajaan 
dan berjuang untuk merebut kembali istrinya dari Rawana. Ada 
tujuh ajaran etika sifat raja ideal yang dapat diambil manfaatnya, 
yaitu kearifan, keadilan, kasih, sifat-sifat lahiriah yang menarik, 
keberanian demi harga diri, dan pertapa ( Ikram (1980: 9)). Lebih 
jauh dijelaskan sebagai berikut:

1. Kearifan
 Sifat arif diartikan sebagai kemampuan membedakan dan 

memilih antara yang buruk dan baik. Pikiran dan tingkah 
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laku raja harus dilandasi oleh rasa moral yang tinggi. Ikram 
mencontohkan Rawana dalam HSR sebagai raja yang kurang 
arif sehingga perbuatannya menculik Sita berakibat celaka 
bagi dirinya dan sengsara bagi rakyatnya.

2. Keadilan
 Keadilan dalam HSR selalu bersanding dengan kata kasih. 

Keadilan seorang raja muncul sebagai akibat dari rasa 
kasihnya kepada rakyat yang berada dalam naungannya. 
Keadilan dicontohkan dengan keharusan seorang raja untuk 
memeriksa dengan teliti masalah rakyat yang diadukan 
kepadanya.

3. Kasih
 Sifat kasih harus dimiliki raja untuk melindungi rakyat yang 

diayominya. Sifat kasih juga mencakup sifat dermawan atau 
murah hati yang selalu dihubungkan sebagai pujian kepada 
raja besar dalam HSR.

4. Sifat-sifat lahiriah yang menarik
 Sifat-sifat lahiriah yang menarik ini dalam HSR jarang 

dikemukakan secara eksplisit. Akan tetapi, sifat ini selalu 
muncul saat menggambarkan seorang raja, seperti Dasarata 
yang dikatakan “terlalu baik parasnya” atau Sri Rama yang 
dikatakan “terlalu mahaelok rupanya”.

5. Keberanian demi harga diri 
 Ketinggian martabat raja didukung oleh rasa segan dari raja 

lainnya. Seorang raja harus berani bertindak jika merasa 
terhina, seperti tokoh Balikasya yang mengembalikan 
martabatnya dengan mengalahkan raja Syaksya yang pernah 
mengalahkan leluhur Balikasya.
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6. Keahlian perang
 Ajaran mengenai perang dan segala yang berhubungan 

dengan keprajuritan menduduki tempat yang penting dalam 
HSR. Keahlian perang tidak terbatas pada permainan senjata, 
tetapi mencakup segala pikiran yang melatarbelakangi 
peperangan dan tingkah laku yang bersumber padanya.

7. Pertapa.
  Sifat pertapa sangat menentukan perangai dan sepak terjang 

seorang raja. seorang raja yang selalu hidup mewah dan 
berkuasa dapat terperosok pada sifat takabur dan tinggi hati. 
Dengan bertapa atau hidup dalam keprihatinan dan tirakat, 
seorang raja akan mencapai kearifan dalam memerintah 
rakyatnya. ( Ikram (1980: 9). Terkait dengan cerita hikayat 
Sri Rrama tersebut di atas, nilai-nilai luhur sebagai sifat 
kepemimpinan perlu ditanamkan bagi setiap manusia sebagai 
pemimpin, baik pemimpin dalam dirinya sendiri maupun 
memimpin untuk orang lain. Setiap manusia akan memimpin, 
minimal memimpin dirinya sendiri. Dalam falsafah Jawa, 
memimpin diri sendiri lebih sulit daripada orang lain. Dalam 
diri manusia ada sedulur papat limo pancer (paseduluran). 
Inilah yang disebut falsafah/ ajaran peradaban budaya 
Jawa. Intisari ajarannya adalah setiap manusia sebagai 
pemimpin dan harus mampu memimpin diri harus mampu 
mengendalikan empat sahabat hidupnya antara lain:

Nafsu mutmainah sebagai perwujudan sahabat hidup manusia 
yang selalu menginginkan dan mengajak manusia mengutamakan 
nafsu ibadah kepada tuhan yang Maha Esa di simbolkan warna 
putih sebagai perwujudannya darah putih. Jadi sejahat apapun 
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manusia di dalam dirinya ada keinginan untuk berbuat baik dan 
prinsifnya tidak ada orang jahat itu 100 % jahatnya. Secara ilmiah 
sifat Mutmainah itu menjadi pertanda bahwa setiap manusia 
hidup membutuhkan air sebagai salah satu sumber kehidupan 
dengan kata lain manusia tidak minum akan mati maka dapat 
dipastikan di dalam tubuh tiap manusia mengandung air, secara 
ilmu geologi bumi ini salah satu faktor yang harus ada adalah air. 

Nafsu supiyah sebagai perwujudan sahabat hidup manusia 
yang selalu menginginkan dan mengajak manusia kearah pemujaan 
terhadap kemegahan dan kemewahan harta dan benda duniawi 
saja disimbolkan warna kuning sebagai perwujudannya air kuning. 
Jadi seorang alim apapun di dalam dirinya ada keinginan untuk 
kesenangan duniawi/kaya walaupun 0.1 % saja oleh karena itu 
jangan munafik dengan harta dunia. Secara ilmiah sifat Supiyah 
itu menjadi pertanda bahwa setiap manusia hidup membutuhkan 
Angin/ udara sebagai salah satu sumber kehidupan dengan kata 
lain manusia tidak menghirup udara akan mati dapat dipastikan di 
dalam tubuh tiap manusia mengandung udara. 

Nafsu amarah sebagai perwujudan sahabat hidup manusia 
yang selalu menginginkan dan mengajak manusia kearah politik, 
kecerdasan yang cenderung sombong (pemarah, merasa pandai 
yang tidak mau dilampaui orang lain) di simbolkan warna merah 
sebagai perwujudannya darah merah Jadi sesabar apapun 
manusia di dalam dirinya terdapat sifat amarah apabila di ganggu 
orang lain teramat sangat ia akan marah dan jika tidak dapat 
dibendung lagi. Secara ilmiah sifat Amarah itu menjadi pertanda 
bahwa setiap manusia hidup membutuhkan api sebagai salah 
satu sumber kehidupan dengan kata lain manusia tidak api/panas 
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tubuh akan mati maka dapat di pastikan di dalam tubuh tiap 
manusia mengandung api/suhu panas.

Nafsu aluamah perwujudan sahabat hidup manusia yang 
selalu menginginkan dan mengajak manusia ke arah berani 
membunuh dan kejam apabila diganggu oleh orang lain 
disimbolkan warna hitam sebagai perwujudanya kulit selemah 
apapun manusia di dalam dirinya terdapat sifat kejam/pembunuh 
dan ingin berontak maka jangan anggap orang lemah itu tidak 
punya keberanian untuk membunuh. Ada pepatah cacing saja 
diinjak melawan apalagi manusia.

Secara ilmiah sifat Aluamah itu menjadi pertanda bahwa setiap 
manusia hidup membutuhkan tanah sebagai salah satu sumber 
kehidupan dengan kata lain manusia tidak makan zat tanah akan mati 
maka dapat di pastikan di dalam tubuh tiap manusia mengandung 
dzat tanah. Sebagai kesempurnaan hidup manusia maka Allah Swt 
meniupkan Roh ke dalam jasad manusia yang tugasnya sebagai 
pengendali pengatur dan pengarah tubuh manusia ke jalan 
yang dikehendaki Allah dan manusia diberi keleluasaan untuk 
menggunakan ke empat Sifat tersebut di atas agar mampu bertahan 
dan tetap hidup sebagai Insan khamil. Apabila manusia tidak 
mampu mengendalikan ke empat sabahat hidupnya tersebut maka 
manusia akan terombang-ambing ke dalam jurang kehancuran. 
Namun, sebaliknya apabila manusia mampu mengendalikan, 
mengatur, menguasai ke empat sifat sahabatnya hidupnya dengan 
baik dan benar maka manusia tersebut akan mencapai kejayaan, 
kebahagiaan, kemakmuran dan kesempurnaan moralitas dalam 
hidupnya dan akan menjadi insan khamil yang sempurna, mulia di 
sisi Allah sang Maha pencipta alam semesta dan seisinya.
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Hal lain terkait dengan kepemimpinan dalam dongeng 
adalah dongeng Prabu Siliwangi sebagai pemimpin dengan kujang 
sebagai simbol pertahanan dan keamanan. Ini dapat menjadi 
inspirasi sebagai pemimpin harus bersifat silih asah, asih, asuh. 
Ini juga memiliki arti bahwa Prabu Siliwangi sebagai pemimpin 
tunggal harus menjadi percontohan moralitas super yang tertinggi 
serta mampu menjaga, mengatur, menguasai dan mengendalikan 
para bawahannya dan masyarakat yang dipimipinnya untuk bahu-
membahu mewujudkan tujuan bersama. Silih asah maksudnya para 
bawahan prabu siliwangi harus mampu membuat masyarakatnya 
menjadi cerdas, pandai, dan berilmu pengetahuan tinggi. Silih 
asih maksudnya para bawahan prabu siliwangi harus mampu 
membuat masyarakatnya makmur dan sejahtera agar tidak 
terjadi masyaraktnya yang kelaparan atau tidak makan. Silih asuh 
maksudnya para bawahan Prabu Siliwangi harus mampu membuat 
masyarakatnya terbina akhlak dan moralnya serta menegakan 
dan menindak siapa saja yang melanggar aturan moral yang ada. 
Kujang yaitu senjata sejenis keris sebagai simbol pertahanan dan 
keamanan maksudnya para bawahan prabu siliwangi membuat 
masyarakatnya hidup dalam kondisi yang aman, tentram dan 
tertib serta terkendali.

E.  Legenda Kepemimpinan

Dapat dilihat melalui Babad Timbanganten, atau hikayat 
Srirama, babad ini berlatar belakang budaya Sunda diambil dari edisi 
terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalamnya 
terdapat citra Kepemimpinan yang dapat diambil maknanya terkait 
relevansi sekarang. Dalam BT (Babad Timbanganten) juga ada 
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kemiripan dengan kepemimpinan hikayat srirama. Timbanganten 
bercerita tentang raja Timbanganten, Ratu Pasehan, yang meminta 
Prabu Siliwangi untuk mencarikan penggantinya sebagai raja di 
Timbanganten. Prabu Siliwangi menugasi anaknya, Sunan Burung 
Baok, sebagai raja di Timbanganten dengan kewajiban untuk 
belajar terlebih dahulu pada Raja Timbanganten.

Karena tingkah lakunya yang buruk, Burung Baok gagal dan 
dihukum untuk bertapa. Ia pulang ke Pajajaran dan memfitnah 
Ratu Pasehan. Selanjutnya, Ratu Pasehan terbebas dari fitnah dan 
Burung Baok harus menebus hukumannya dengan menaklukkan 
kerajaan yang membangkang kepada Prabu Siliwangi. 
Timbanganten selanjutnya dipimpin oleh keponakan Ratu Pasehan 
yang juga putra Prabu Siliwangi. Hal yang dipetik untuk diambil 
maknanya adalah sefat kepemimpinan sebagai berikut:

1. Kearifan

Kearifan dalam WBT dapat kita abstraksikan dari sikap Prabu 
Siliwangi saat menghadapi fitnah anaknya terhadap Ratu Pasehan. 
Ia marah. Namun, setelah mendengar penjelasan Ratu Pasehan, 
ia memahami dan segera memberikan hukuman mati kepada 
anaknya. Saat patih tidak melaksanakan hukuman itu, ia bertanya: 

Ka patih Arga ngadawuh, na kumaha raden patih, kapan kudu 
ditelasan, bet ayeuna masih hirup? Enggal matuh patih Arga, 
sumuhun timbalan gusti. Iyeu menta tukeur umur, sanggup jadi 
senapati, tadah sakawegah tuwan, siyang wengi seja ngiring, 
kangjeng Perbu Pajajaran, buligah manahna gusti. Lamun 
sanggup kitu sukur, ayeuna diperih pati, eta di Galuh negara, 
putra Perbu Braja Sakti, jenengan Baraja Denda eta teu taluk 
ka kami. (Pupuh IX, bait 18—20)
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Terjemahan:

Kepada patih berkata, bagaimana raden patih, bukannya harus 
dibunuh, mengapa masih hidup? Segera menjawab patih Arga, 
betul titah paduka. Ini minta tukar umur, sedia jadi senapati, 
terima segala titah tuan, siang malam siap sedia, kangjeng 
Prabu Pajajaran, senang hati gusti. Jika sanggup demikian 
syukur, sekarang diminta berkorban, itu di negara Galuh, putra 
Prabu Braja Sakti, namanya Baraja Denda, dia tidak takluk 
kepadaku.’

Prabu menerima pertobatan anaknya. Ia mengganti hukuman 
mati dengan tugas untuk menaklukan raja yang tidak mau 
takluk kepadanya. Hal itu tidak hanya berlaku kepada anaknya. 
Ratu Pasehan yang semula akan dihukum karena fitnah Burung 
Baok dipulihkan kehormatannya dan kembali memerintah 
Timbanganten. Menurut Rosidi (dalam Ekadjati, 1984:130), secara 
populer orang Sunda dicirikan suka humor, periang, senang 
kesenian, tidak pendendam, dan semacamnya. Prabu Siliwangi 
merupakan tokoh asli Sunda. Oleh karena itu, sifat pemaafnya 
merupakan ciri budaya Sunda yang pemaaf dan tidak pendendam.

2. Keadilan

 Sifat adil juga ditunjukkan oleh tokoh Prabu Siliwangi. 
Prabu Siliwangi adalah raja besar yang menguasai raja-raja 
kecil di sekitarnya, termasuk Timbanganten. Bahkan, dalam BT 
diceritakan Prabu Siliwangi menaklukkan juga Raja Wiyangga di 
Majapahit. Sebagai raja taklukan, Ratu Pasehan memahami etika 
patronase kerajaan itu. Saat merasa tua dan tidak memiliki anak, 
ia meminta Prabu Siliwangi untuk menentukan raja penggantinya. 
Prabu Siliwangi memberikan kesempatan kepada anaknya untuk 
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menjadi raja di Timbanganten dengan syarat harus magang kepada 
Ratu Pasehan. Kepada patihnya, Prabu berpesan:

Kudu pasrahkeun ku patih, ka akang Ratu Pasehan, sina diwarah 
nu angot, sugan ari di ditu mah, di jero pangumbaraan, sugan 
ka pangwarah turut, lamun teu beunang diwarah. Akadkeun 
bae sakali, ka akang ratu Pasehan, ieu lamun masih bangor, 
teu turut kana pangwarah, hirup ge taya gunana, pasrah 
diterapan hukum, dumugi ka ditelasan. (Pupuh I, bait 19—20)

Terjemahan:

(Sunan Burung Baok) harus diserahkan oleh patih, kepada Ratu 
Pasehan, supaya dididik dengan sungguh-sungguh, mungkin 
tinggal di sana, di pengembaraan, mungkin menurut didikan 
(Ratu Pasehan), jika tidak mau dididik. Perintahkan saja sekali, 
kepada Ratu Pasehan, jika masih nakal, tidak mengikuti didikan, 
hidup juga tak berguna, pasrah diberi hukuman meskipun 
sampai dibunuh.’

Prabu Siliwangi mengetahui kenakalan anaknya, tetapi 
dengan keadilannya ia memberi kesempatan kepada anaknya 
untuk memperbaiki diri. Permintaan Ratu Pasehan oleh Prabu 
dilihat sebagai jalan untuk mendidik anaknya agar menjadi baik 
dan siap menjadi raja. Prabu bersikap adil terhadap anaknya. 
Prabu membolehkan Ratu Pasehan untuk mendidik Burung Baok 
dan menghukumnya jika bersalah meskipun ia anak seorang Prabu 
Siliwangi. 

3. Kasih

Sifat kasih harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar 
mengasihi rakyatnya. Sifat kasih itu menjadi salah satu ajaran yang 
diberikan oleh Ratu Pasehan kepada Sunan Burung Baok. 
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Nya nyaah ka nu ti handap, atawa ka pangkat leutik; anu 
matak kudu nyaah, eta teh ka anu leutik, bandana teu aya 
deui, ngan bodo wurukeun wungkul, sabab pinterna di menak, 
enggon bodo di nu leutik, kahilapan nu leutik perlu ditimbang. 

Mun nyaah ka nu tihandap, sok matak diasih deui, ku nu 
saluhureunana, geus kitu adil yang widi, kaula kalawan gusti, 
menggah anu jadi ratu, nu matak disebut menak, ku sabab aya 
nu leutik, kitu deui nu matak aya kaula. (Pupuh II, bait 6—7)

Terjemahan:

Harus menyayangi orang kecil, atau berpangkat rendah; sebab 
harus sayang, pada orang kecil, hartanya tak ada lagi, hanya 
kebodohan harus diajari, sebab kepintaran ada di menak, 
tempat kebodohan di orang kecil, kekhilafan orang kecil harus 
dipertimbangkan.

Jika mengasihi orang kecil, akan berbalas kasih juga, dari atasannya, 
itulah keadilan Tuhan, hamba dan raja, beruntung yang menjadi 
ratu, disebut pemimpin, karena ada orang yang dipimpin, begitu 
juga sebabnya ada yang dipimpin (karena ada yang memimpin).’

4. Sifat lahiriah yang menarik

Seorang raja seharusnya memiliki tampilan fisik yang menarik 
atau sempurna. Hal itu tentu berkaitan dengan kewibawaan yang 
harus dimilikinya. Jika ia memiliki cacat, kewibawaannya tentu 
akan berkurang. Demikian pula dalam WBT, raja Timbanganten 
sejak lahir disebutkan memiliki penampilan yang menarik.

Da sanajan Sunan Sandi, sarawuh Ratu Pasehan, babuna nya 
eta keneh, nya ku Nini Teguh Jaya. Kocapkeun eta nu babar, 
putrana pameget alus, batara genep ubiyag. 
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Ceuk Aki Marana deui, muga-muga raja putra, lamun dek loba 
putra teh, putrana muga sing warna, anu segut nu kumisan, 
kajeun teuing loba bulu, godeg bewos masing gagah. (Pupuh 
VII, bait 19, 30)

Tejemahan:

Meskipun Sunan Sandi, keluarga Ratu Pasehan, pembantunya 
itu juga, yaitu Nini Teguh Jaya. Kini cerita yang melahirkan, 
putranya lelaki bagus, enam batara segera berjalan.

Aki Marana berkata lagi, semoga raja putra, jika beranak 
banyak, semoga anaknya memiliki rupa, yang cekatan dan 
berkumis, biarpun berbulu banyak, bercambang berjanggut 
supaya gagah.’

Putra Prabu Siliwangi dari Ratu Inten Dewata, adik Ratu 
Pasehan, lahir dalam pengembaraan dan diramalkan akan 
menjadi raja Timbanganten selanjutnya. Sejak lahir ia memiliki 
tampilan fisik yang menarik. Kata alus berarti ‘baik, bagus’ dalam 
arti fisik dan sikap seseorang. Karena kata alus digunakan pada 
bayi yang belum terlihat sikapnya, kata itu berarti merujuk pada 
‘baik’ dalam tampilan fisik. Selanjutnya, konsep gagah dalam WBT 
dihubungkan dengan tampilan fisik seorang raja yang berkumis, 
berjanggut, dan bercambang. 

5. Keberanian

Sifat berani untuk membela kebenaran dan kehormatan 
ditunjukkan oleh Ratu Pasehan. Ratu Pasehan difitnah oleh 
Burung Baok karena telah menghukum nya. Prabu Siliwangi segera 
memerintahkan patih untuk membawa Ratu Pasehan dalam 
keadaan terbelenggu rantai besi ke Pajajaran. Ratu Pasehan yang 
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merasa tidak bersalah berani menghadapi kenyataan itu. Hal itu 
ditunjukkan kutipan sebagai berikut:

Kangjeng ratu Pasehan ngalahir, teu sawios sumawon andika, 
najan diri kaula ge, tunggal kapurba nu agung, kaprentah 
ka jiwa bumi. Ka nagara Pajajaran, masrahkeun sakujur, 
sumawonten ditalenan, najan sanget diri ditelasan pati, 
masrahkeun diri kapurba. (Pupuh IV, bait 17)

Terjemahan: 

Kangjeng Ratu Pasehan berkata, tidak apa-apa dengan 
ucapanmu, meskipun diriku juga, satu prabu yang agung, 
diperintah ke jiwa bumi. Ke negara Pajajaran, memasrahkan diri, 
jangankan dibelenggu, meskipun dihukum pati, memasrahkan 
diri kepada Prabu.’

Keberanian ini sesuai dengan ciri budaya orang Sunda yang 
berjiwa satria. (1984: 131) Jiwa satria ini berarti siap menerima 
segala konsekuensi dari semua perbuatan yang pernah dilakukan. 
Akan tetapi, keberanian Ratu Pasehan diikuti dengan kecerdikannya 
menghadapi Prabu Siliwangi. Sebelum menghadap Prabu, Ratu 
Pasehan menitipkan minuman kepada Inten Dewata untuk 
diminum Prabu Siliwangi. Minuman itu mampu menyadarkan 
Prabu Siliwangi dari kemarahannya.

6. Keahlian Perang

Keahlian perang ditunjukkan oleh putra Prabu Siliwangi, 
Sunan Burung Baok. Ia gagal menjadi penguasa Timbanganten 
dan diberi hukuman mati oleh ayahnya sendiri. Ia bertobat dan 
meminta hukumannya diganti dengan tugas sebagai senapati. 
Prabu Siliwangi mengabulkan permintaan itu dan memerintahkan 
anaknya untuk menaklukan raja-raja yang tidak mau takluk. 
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Burung Baok berhasil menjadi senapati tangguh Pajajaran.

Raden Santang Peretala, geus kamashur perjurit pakuning 
bumi, di Pulo Jawa kamashur, Kangjeng Perbu Pajajaran, geus 
kagungan pakuning bumi nu punjul, di mana aya nu baha, 
Santang Pertala nu ngusir. (Pupuh X, bait 11).

Terjemahan:

Raden Santang Pertala, telah termasyhur prajurit penjaga 
bumi, termasyhur di Pulau Jawa, kangjeng Prabu Pajajaran, 
telah mempunyai penjaga bumi yang unggul, setiap ada 
ancaman, Santang Pertala yang mengusir.’

Keahlian perang merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh 
seorang raja di mana pun untuk dapat mempertahankan diri. Akan 
tetapi, tampaknya dalam pandangan orang Sunda yang sikapnya 
relatif halus dan tidak terlalu menyenangi konflik, keahlian 
perang dibutuhkan dalam keperluan minimalnya. Melalui Babad 
Timbanganten (BT), kita diingatkan bahwa raja adalah seorang 
manajer. Ia tidak perlu secara langsung memiliki keahlian perang, 
tetapi harus mengatur seseorang untuk memiliki keahlian itu dan 
bertugas sesuai dengan tugasnya. Burung Baok yang berperangai 
keras gagal menjadi raja dan tidak dipaksakan sebagai raja, tetapi 
dijadikan senapati yang sesuai dengan karakter dan keahlian 
berperang yang dimilikinya.

7. Pertapa

Sifat pertapa tampaknya cukup dominan dalam Babad 
Timbanganten (BT). Ada dua tokoh yang diceritakan melakukan 
pertapaan, yaitu Sunan Sandi dan Ratu Inten Dewata. Sunan Sandi 
adalah ayah Ratu Pasehan dan digambarkan sebagai seorang resi 
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atau pandita wiku yang pengetahuannya luas dan dalam (awas 
sadurung winara) karena sering bertapa. Ratu Inten Dewata 
melakukan tapa untuk keperluan tertentu. Ia bertapa untuk 
memohon agar anaknya kelak bisa menjadi raja Timbanganten. 
Kutipan yang menunjukan pertapa sebagai suatu sifat yang dapat 
dijadikan contoh sebagai berikut:

Sarta bari dititimang, diciuman bari nangis, ujang muga sing 
tawekal, ayeuna ibu rek pamit, seja muja semedi, ibu rek tapa 
di gunung, seja napaan ujang, manawi baring supagi, ujang 
ageng bisa mangku jadi raja. (Pupuh VIII, bait 3)

Terjemahan:

Dan sambil digendong, diciumi sambil menangis, ujang 
semoga tawakal, sekarang ibu pamit, hendak bersemadi, ibu 
akan bertapa di gunung, bertapa untuk ujang, semoga kelak, 
setelah ujang besar bisa menjadi raja.’

Sifat pertapa memang harus dimiliki oleh seorang raja. Oleh 
karena itu, saat Burung Baok gagal memerintah karena gagal 
mengendalikan hawa nafsunya, Ratu Pasehan mengurungnya di 
dalam gua untuk mengevaluasi diri dengan bertapa. 

Teu turut bageur ayeuna, sugan bageur isuk deui. Tatapi 
ujang ayeuna, kudu turut ka wawangsit, ayeuna baris diganti, 
pangwarah ama ka enung, ayeuna baris dikiyas, ditutup di jero 
bumi, di cawene koneng sajero ing guha.

Saolah-olah tatapa, di jro guha kudu mikir, sajro opat puluh 
dina, pikeun dilanglangan patih. Upami eunggeus kapikir, 
sanajan karek saminggu, teu kedah pat puluh dina, ti guha 
dilaan deui, eta kitu ama teh nerapkeun kiyas. (Pupuh II, bait 
21—22)



93F o l k l o r  N u s a n t a r a :  H a k i k a t ,  B e n t u k ,  d a n  F u n g s i

Terjemahan:

Tidak menurut sekarang, semoga esok kembali baik. Tetapi 
ujang sekarang, harus patuh pada petunjuk, sekarang akan 
diganti, pelajaranku kepadamu, sekarang akan dihukum, 
diasingkan ke perut bumi, di tempat dalam gua.

Seolah bertapa, di dalam gua harus berpikir, selama empat 
puluh hari, untuk dijaga oleh patih. Setelah terpikir, meskipun 
hanya seminggu, tidak perlu empat puluh hari, dikeluarkan 
dari gua, itulah hukumanku.’

Dari kutipan tersebut, kita mengetahui bahwa bertapa 
dilakukan sebagai cara untuk berkontemplasi dan mengoreksi diri 
sekaligus usaha untuk mencari pulung atau legitimasi atas sebuah 
jabatan yang besar. Menurut Lubis (2000: 137), konsep ketiban 
pulung dari hal gaib, seperti jelmaan penguasa sebelumnya, 
sebagai legitimasi kekuasaan seseorang merupakan pengaruh 
Mataram. Akan tetapi, konsep itu dimaknai dengan makna baru. 
Jika pulung dalam budaya Jawa berbentuk fisik, pulung dalam 
budaya Sunda lebih bersifat abstrak. Pulung dalam budaya Sunda 
juga tidak saja diterima secara pasif, tetapi harus aktif dicari seperti 
yang dilakukan Inten Dewata dengan bertapa.

Uraian tersebut menggambarkan kecenderungan yang 
berlaku umum tentang sifat-sifat ideal seorang pemimpin. Ketujuh 
sifat yang dicitrakan dalam Hikayat Srirama terdapat juga dalam 
Babad Timbanganten (BT). Ketujuh sifat itu tidak diwujudkan 
melalui satu tokoh, tetapi melalui beberapa tokoh yang masih 
dalam lingkungan kerajaan, yaitu Prabu Siliwangi, Ratu Pasehan, 
Ratu Inten Dewata, Sunan Sandi, dan Sunan Burung Baok.
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Namun, dalam WBT terdapat juga ajaran-ajaran tentang sifat 
ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang belum 
termasuk dalam ketujuh sifat tadi. Saat dalam pengasuhan, Sunan 
Burung Baok dinasihati oleh Ratu Pasehan beberapa hal yang 
harus dan tidak boleh dilakukan. 

a. Jujur dan Menepati Janji

Seorang pemimpin harus bersifat jujur. Jujur akan 
menyebabkan raja dicintai rakyatnya. Ketidakjujuran akan 
berujung pada kehilangan wibawa dan kehancuran.

Wireh lain ka sasama, basa anu akur ta’dim, moal pupul 
kapangkatan, kamatikan kitu deui, sok tara apes ku lantip, tara 
ngewa ka nu lungguh, nu sok kabendon cilaka, lantaran geus 
kabukti, ngagedekeun rahul bohong pala cidra. (Pupuh II, bait 5)

Terjemahan: 

‘Merasa tidak sederajat, bahasa yang sesuai, tidak akan turun 
pangkat, begitu juga kamatikan, takkan sial karena hati-hati, 
takkan dibenci karena rendah hati, yang selalu celaka, karena 
sudah terbukti, sering berbohong tidak menepati janji.’

b. Tidak Boleh Sombong

Kesombongan adalah sifat tercela pada semua orang terlebih 
pada seorang pemimpin. Seperti telah dikemukakan sebelumnya 
bahwa perbedaan dalam hidup berfungsi dalam hubungan sosial. 
Seseorang dianggap menak atau raja karena ada rakyat dan sebaliknya. 
Keduanya harus saling menghargai sesuai dengan posisinya.

Di Timbanganten nagara, ujang lamun jadi Aji, kudu ka 
Timbangantenan, manah masing lantip budi, carek basa cohag 
geuning, ulah arek “gede hulu”. Sok matak deukeut pitenah, 
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ku sabab tilar pamilih, hartina teh ujang ka Timbangantenan. 
(Pupuh II, bait 9)

Terjemahan:

‘Di negara Timbanganten, kalau ujang ingin jadi raja, harus 
menjalankan katimbangantenan, hati harus hati-hati, 
jangan seperti dikatakan orang, yaitu jangan besar kepala. 
Selalu mengundang fitnah karena salah memilih, itulah 
katimbangantenan.’

c. Hati-hati Menerima Informasi

Diwuruk tata krama, tata titi uda nagri, jeung deui ama teh ujang, 
dek nurunkeun ngilmu budi, di Timbanganten nagari, menggah 
anu jadi ratu, kudu apik sing sampurna, ulah dek guguan teuing, 
kana marga nu matak pondok baraya. (Pupuh II, bait 3) 

Terjemahan:

‘Diajar tata krama, aturan negeri, dan lagi aku, akan menurunkan 
ilmu budi, di negeri Timbanganten, yang akan menjadi raja, 
harus teliti dan sempurna, jangan mudah mengikuti omongan 
orang, yang menyebabkan putusnya hubungan.’

Ajaran itu diberikan oleh Ratu Pasehan kepada Sunan Burung 
Baok. Ternyata isi ajaran itu terbukti dalam WBT. Prabu Siliwangi 
yang dianggap sebagai raja besar ternyata memiliki kelemahan. 
Ia pernah berbuat salah karena tidak teliti dan terlalu mudah 
mempercayai omongan Sunan Burung Baok yang berisi fitnah 
terhadap Ratu Pasehan.

d. Sabar

Enya eta anu sabar, henteu belik ku kanyeri, mun aya nu 
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nganiaya, ngawiwirang kana diri, kudu damel nimat hasil, eta 
matak panjang umur, sabar sobatna darana, ari ka nu tara 
belik, dipigeugeut ku mahluk saalam dunya.(Pupuh II, bait 10)

Terjemahan:

‘Orang sabar, tidak mudah sakit hati, jika dianiaya, memalukan 
diri sendiri, harus berpikir positif, membuat panjang umur, 
sabar dekat dengan bahagia, orang yang tidak mudah sakit 
hati, dikasihi seluruh penghuni dunia.’

Sifat sabar ini ditunjukkan langsung oleh Ratu Pasehan. Ia 
memang merupakan seorang raja, tetapi merupakan raja bawahan 
Prabu Siliwangi. Ia mengetahui tabiat Sunan Burung Baok, tetapi 
mencoba bersabar dan memegang amanat yang diberikan Prabu 
Siliwangi untuk mendidik anaknya. Ia tetap bersabar meskipun 
dianiaya dengan fitnah oleh Sunan Burung Baok. Ia rela menjalani 
hukuman dari Prabu Siliwangi yang akhirnya batal dijatuhkan 
karena kebenaran terungkap.

e. Membumi

Heug ayeuna geura jajah, iyeu wawangunan negri, wakil ama 
heug ronda iyeu jro kota.(Pupuh II, bait 13)

Terjemahan:

‘Segera jelajahi, seluruh negeri, wakilku hendaklah menjaga isi 
kota.’

Ratu Pasehan mengajarkan seorang raja harus mengetahui 
keadaan rakyat dan negerinya. Setelah Sunan Burung Baok 
menggantikan Ratu Pasehan, Ratu Pasehan segera memerintahkan 
Burung Baok untuk menjelajah, mengamati isi negeri. Ia juga 
memerintahkan Burung Baok untuk menjaga negerinya.



97F o l k l o r  N u s a n t a r a :  H a k i k a t ,  B e n t u k ,  d a n  F u n g s i

F. Penutup

Akhirnya dengan dieksplorasi peran dan fungsi cerita rakyat 
seperti wujud mitos,legenda ataupun cerita lainnya diharapkan 
dapat terdokumentasi keberagaman dan kekayaan budaya bangsa 
kita, Akhirya wuud kearifan lokaldapat dimanfaatkan dengan baik, 
karena dalam kebudayaanini ada pesan yang tersirat yang dapat 
dimanfaatkan sebagai pembentukan kharakter dan identitas 
jati diri kebangsaan secara umum, secara khusus dapat menjadi 
pengembangan dan kearifan local daerah.
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TRADISI WIWIT DAN NINI THOWONG PETANI PUNDONG 

BANTUL YOGYAKARTA
Oleh Prof. Dr. Ki Kasidi Hadiprayitno, M.Hum. 

Institut Seni Indonesia Yogyakarta

A. Latar Belakang Sosial Budaya Wiwit

Pundong  berada di wilayah kabupaten Bantul Yogyakarta. 
Sebagian masyarakatnya adalah petani. Walaupun tidak menutup 
kemungkinan sebenarnya banyak kegiatan lain di luar pekerjaannya 
sebagai petani, misalnya pegawai negeri, guru, pedangan kecil, 
perajin, atau buka warung, bengkel sepeda motor, buka usaha lain 
selain sebagai petani. Sulit rasanya membedakan petani dan bukan 
petani, kebanyakan dari mereka jika ditanyakan tentang mata 
pencaharian hampir dipastikan jawaban tentulah memilih sebagai 
petani.Kenyataannya terjadi orang yang bekerja sebagai pembagi 
hasil tanah garapan atau buruh pun mengaku sebagai petani, 
demikian halnya dengan penduduk yang lainnya. Hal seperti 
disampaikan Koentjaraningrat (1981: 194-198) Bahwa situasi 
seperti disebutkan merupakan gejala yang sangat umum terjadi 
pada kehidupan pedesaan saat ini,orang sulit sekali menyatakan 
jenis pekerjaan yang mereka tekuni, disebabkan mereka sebagian 
besar tidak memiliki pekerjaan tetap. Misalnya sebagai seniman 
ketoprak, pengrawit, wayang orang, dan sebagainya sebenarnya 
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mereka memiliki penghasilan yang lebih menguntungkan daripada 
menjadi petani biasa. Tetapi saat-saat panggilan manggung itu 
tidak dapat dipastikan rutinitasnya, sehingga lebih aman apabila 
dinyatakan sebagai petani. Oleh sebab profesi pekerjaan yang lain 
hampir tidak terpikirkan di samping hanya sebagai petani saja, 
dengan demikian sikap menerima keadaan yang telah dimilikinya 
atau sikap narima ing pandum adalah perilaku kesederhanaan 
yang terus dipertahankan. Demikian juga konsep gotong royong 
pun masih menjadi hal yang biasa dalam kehidupan masyarakat 
pedesaan, walaupun diakui juga bahwa konsep ini telah mengalami 
pergeseran.Misalnya dalam pembuatan rumah, pengerjaan 
fasilitas umum, hajatan, dan sebaginya. Namun agaknya dalam 
alam sekarang ini konsep gotong royong menjadi terbatas sifatnya, 
artinya jika ada warga memiliki beban pekerjaan besar seperti 
membangun rumah, maka para tetangga akan melakukan ikut 
mengerjankan dalam tempo terbatas barang dua tiga hari, selepas 
dari itu tenaganya akan diperhitungkan sebagai buruh biasa. Hal 
ini merupakan suatu kebijaksaan yang adil, karena jika seseorang 
terlalu lama dalam bergotong royong tanpa memperoleh imbalan 
atau bayaran, dapat dibayangkan siapa yang akan menopang 
keuangan rumah tangganya sendiri. Barangkali gotong royong 
seperti ini tidak saja berlaku di Pundong tetapi hampir di semua 
wilayah pedesaan saat ini, terutama di Bantul Yogyakarta.  Keadaan 
dan situasi yang tampak adalah  semua penduduk telah menikmati 
kemerdekaan serta gelegar pembangunan selama pemerintahan 
yang terdahulu. 

Tradisi wiwit yang menjadi pokok pembahasan dalam 
tulisan ini kaitannya dengan tradisi pergelaran Nini Thowong, 
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merupakan salah satu upacara yang berhubungan dengan ritus 
padi, yang hingga saat dilakukan penulisan ini masih berlangsung 
pada masyarakat pendukungnya.Tradisi wiwit adalah salah satu 
upacara yang dikenal oleh masyarakat Pundong di samping 
upacara-upacara yang lainnya.Hal ini menunjukkan bahwa 
perilaku religi pada masyarakat yang bersangkutan masih kuat 
dalam mempertahankan warisan budaya leluhur setempat. Panen 
merupakan rahmat yang paling berharga dari pemberian rezeki 
yang dalam kelompok masyarakat setempat  disebutmboyong 
Dewi Sri‘membawa pulang padi dari sawah ke rumah’.Oleh 
sebab itulah panen dilengkapi dengan upacara khusus yang pada 
dasarnya berisi pernyataan atau representasi penghormatan 
terhadap sumber hidup yaitu padi atau beras yang dilambangkan 
dengan Dewi Sri, yang juga dipahami sebagai rezeki.

1. Bentuk Upacara Wiwit 

Upacara wiwit ini dapat dipahami sebagai sarana 
mendatangkan Dewi Sri agar hadir di dalam kehidupan keseharian 
petani. Adapun maksudnya tidak lain adalah untuk memohon 
perkenan dan perlindungan keselamatan dalam memboyong 
panenan padi pulang ke rumah, selanjutnya juga pengharapan dan 
permohonan agar Dewi Sri berkenan menjaga kelestarian bulir-
bulir padi itu yang mereka simpan di dalam lumbung. Sebenarnya 
upacara wiwit itu merupakan satu rangkaian semenjak petani 
menanam padi di sawahnya.Sebelum orang memanen seluruh 
padi, maka dibuatlah upacara pemboyongan padi lengkap dengan 
mantra dan sesaji. Sesaji itu terdiri atas: 

a. Nasi liwet sebakul berikut kerap atau intip nasi yang ditaruh di 
atas nasi liwet tersebut
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b. Air kendhi
c. Daun dadap srep
d. Telor ayam kampung
e. Ikan asin/gereh pethek
f. Sambal gepeng yaitu terbuat dari kedelai yang digoreng 

kemudian dikasih bumbu garam, cabe, kencur, terus ditumbuk 
dicampur dengan gereh Petek sejenis ikan asin  kecil.

g. Sebongkok merang untuk menyalakan dupa atau kemenyan 
wangi

h. Kain selendang yang masih baru untuk menggendong Dewi Sri. 

Setelah semua sesaji dipersiapkan barulah dibawa ke sawah, 
biasanya anak-anak kecil menyertai upacara ini dengan harapan 
akan menjadi burung-burung gagak yang menyantap sesaji tadi. 
Seorang sesepuh kampung yang ditunjuk oleh yang punya sawah 
segera melakukan doa untuk pemboyongan tersebut. Beberapa 
padi hingga segenggam dipotong dengan alat yang disebut ani-
aniselanjutnya disatukan dan digendong oleh seorang gadis yang 
bersih artinya dalam keadaan tidak sedang datang bulan atau haid. 
Sesampai di rumah padi itu diletakkan di dalam senthongatau 
pedaringan, kelak setelah semua panenan di simpan di dalam 
lumbung segenggam padi pokok Dewi Sri itu, barulah disatukan 
di dalam lumbung tujuannya agar hasil panenan tidak lekas habis 
sampai musim tanam yang akan datang. 

Ada hal menarik dari penuturan seorang tetua dusun 
bernama Suwitorejo (73) bahwa upacara wiwit di samping untuk 
memboyong Dewi Sri ternyata salah satu yang menjadi sasaran doa 
berupa seekor singa berkepala gandarwa bernama Kala Bulkiya. 
Tokoh ini dikenal oleh petani sebagai penunggu sawah dan tegalan 
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sekaligus penunggu Dewi Sri di sawah. Pemujaan dan sesji yang 
dipersembahkan kepadanya adalah representasi dari pernyataan 
terima kasih para petani terhadap jasa-jasa yang telah menjaga tegal 
dan persawahan petani. Pada jaman dulu setelah upacara mboyong 
Dewi Sri secara masal akan diakhiri dengan dekahan gedhenatau 
mejemuk umum, dalam upacara dekahan gedhen itu menanggap 
wayang dengan cerita lakon Sri Boyong atau lakon Makukuhan, yaitu 
cerita lakon wayang yang berkisah tentang asal muasal tanaman 
padi dan terjadinya Kala Bulkiya(Kasidi, 2011: 54). Namun karena 
situasi ekonomi yang melanda hampir di seluruh Indonesia sejak 
beberapa tahun terakhir biaya mejemuk umum dialihkan untuk 
pembangunan prasarana umum di kampung mereka.

2.  Fungsi Upacara Wiwit

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas dapat diketahui 
bahwa upacara wiwit bagi masyarakat Pundong merupakan 
kegiatan yang dilakukan guna meminta perlindungan kepada 
Dewi Sri agar hasil panenan terjaga. Walaupun tidak setiap orang 
sekarang ini melakukan upacara tersebut namun orang-orang tua 
dari daerah pedasaan tetap melaksanakannya. Barangkali karena 
faktor komunikasi yang kurang dikembangkan berakibat putusnya 
nilai warisan budaya leluhur, apabila hal ini tidak diperhatikan dan 
diteruskannya tradisi wiwit ini, maka bukan tidak mungkin tradisi 
itu akan punah.

3.  Sifat Upacara Wiwit

Mayoritas penduduk wilayah Pundong beragama Islam, 
walaupun tidak semuanya menjalankan sholat 5 waktu dapat 
dibandingkan dengan pendapat Geerzt (1992).Ada anggapan 
dari kalangan terpelajar dan modernist bahwa tindakan upacara 
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ritual yang diadakan oleh leluhur mereka adalah perbuatan mistik.
Namun demikian mereka tetap menghormati para orang tua dan 
para leluhur hal ini dibuktikannya dalam keikutsertaan mereka 
dalam peristiwa itu.Hal ini tidak terlepas dari bagimana para 
orang tua menyampaikan tujuan dan maksud dari segala upacara 
yang meraka lakukan.Salah satu yang paling bijaksana adalah 
bahwa semua peristiwa sebagai peristiwa budaya warisan leluhur 
yang perlu dilestarikan dan dikenal oleh setiap generasi yang ada 
dan mengawal perjalanan sejarah Pundong. Oleh karena itulah 
peristiwa ini justru dikemas sedemikian rupa guna perayaan desa 
yang disatukan dengan peristiwa nasional misalnya  peringatan 
17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia atau peristiwa 
lainnya. Inilah sikap moralistic yang lebih biijaksana segenap 
warga masyarakat Pundong, satu pihak pewarisan budaya leluhur 
jalan terus, di lain pihak tidak bertentangan dengan ajaran 
agama, dengan demikian tidak terjadi konflik sosial yang perlu 
dikhawatirkan oleh banyak pihak yang kadang menghembuskan 
issue yang kurang baik di masyarakat petani.  

B. Nini Thowong

Nini Thowong adalah jenis tarian tradisional sebagai salah 
satu upacara ritual setelah petani Pundaong memanen padi dari 
sawah. Dianggap sebagai ritual karena tarian ini masih merupakan 
satu rangkaian dengan pemboyongan Dewi Sri sebutan untuk 
bulir-bulir padi yang diupacarai, sehingga keberadaannya sampai 
dengan saat ini masih dilakukan katika panen tiba. Jenis tarian ini 
pun menjadi primadona dan unggulan di wilayah Pundong.Sebagai 
salah satu seni rakyat unggulan dari Pundongsehingga menjadi 
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sebuah perkumpulan kesenian rakyat, yang sering mendapatkan 
kesempatan pentas di tempat-tempat penting misalnya di Pendapa 
Kabupaten Bantul, festival kesenian rakyat, dan yang lainnya.

Nini Thowong ada yang menyebutnya Nini Thowok adalah 
jenis tarian permainan yang diselenggarakan setelah musim panen 
berlalu, biasanya bersamaan dengan peristiwa mejemuk. Dari 
penjelasan Pigeaud dalam Javaanshe Volkvertoningen(1938:365) 
bahwa jenis tari permainan ini digolongkan sebagai permainan 
hipnotis.Mungkin karena tari permainan ini berkaitan dengan 
mendatangkan roh halus, sehingga disebut sebagai tarian 
hipnotis.Banyak jenis-jenis permainan rakyat yang menghadirkan 
roh halus itu misalnya Jailangkung, Ni Korek, Jathilan, Reyog dan 
seterusnya. Sama-sama si pelaku kesurupan atau dalam keadaan 
tranceseperti dalam jathilan dan reyog, Nini Thowong dan 
Jailangkung menggunakan media khusus untuk menghadirkan roh 
halus. Di samping itu juga harus disediakan saji-sajian dan syarat-
syarat khusus misalnya alat-alat yang akan dipergunakan sebagai 
media penghadiran harus diletakkan di tempat yang dianggap 
dan memiliki kekuatan gaib yang disebut tempat wingit, misalnya 
makam, pohon besar di pojok desa, dan tempat keramat lainnya. 

1. Bentuk Nini Thowong

Dari segi bentuk Nini Thowong berbentuk seni kerakyatan, 
yaitu berupa tarian permainan yang dilakukan oleh beberapa 
orang penopang boneka yang disebut Nini Thowong.Boneka Nini 
Thowong terbuat dari sebagai berikut.

a. Kepalanya terbuat dari siwuryaitu gayung yang terbuat dari 
tempurung batok kelapa. Bagian depan batok kelapa dilukisi 
wajah orang  lengkap dengan make up tradisi termasuk lip stikc.
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b. Badannya terbuat dari bamboo, kemudian di bagian atas 
dibuat sedemikian rupa sebagai bahu kanan dan kiri.

c. Busana adalah pakaian wanita terdiri atas kain kebaya, kain 
jarit lengkap dengan setagen. 

d. Sesaji, berupa jajan pasar, kembang 7 warna, satu gelas  atau 
cangkir minuman kopi atau teh,  minyak wangi, dan anggur 
putih dalam bahasa Jawa dikenal dengan nama jenewer.  

e. Iringan musik bamboo terdiri dari kentongan dari ukuran yang 
kecil sampai yang besar disesuaikan dengan kebutuhannya.

f. Merang yaitu batang padi bagian atas yang telah dikeringkan 
sebagai alat untuk membakar kemenyan.

g. Tersedianya syair-syair lagu khusus untuk mendatangkan roh 
halus

Setelah semua syarat disiapkan, maka sang pawang pun segera 
membakar kemenyan dengan mengucapkan mantra-mantra khusus. 
Boneka Nini Thowong yang tingginya seukuran manusia itu bagian 
pantatnya yang terbuat dari bakul atau tenggok cilik diangkat pelan-
pelan, selanjutnya musik dan syair khusus pun dilantunkan oleh para 
pelaku. Sayup-sayup terdengar syair pengundang roh halus.

Nyanyian untuk menghadirkan roh halus ke dalam boneka 
yang digerak-gerakkan oleh beberapa orang, dan menyerupai 
gerakan-gerakan tarian manusia.Sebagai berikut.

Rame gugup, wanci surup, 
Nini Thowong le manggut-manggut,  
Siwur di reka-reka pacakane kaya wong duwe nyawa, 
Diklambeni, setageni biyung sing duwe sapu diuyak-uyak, 
Sing nakal galo uyaken, Nini Thowong sing nakal galo 
cakoten.   
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‘Riuh rame tepat waktu matahari terbenam 
Nini Thowong mengangguk-angguk kepalanya 
Siwur direka dibuat sedemikian berbusana seperti orang 
punya nyawa 
Pakai baju, mengenakan setagen orang tua perempuan yang 
membawa sapu dikejar-kejar, 
Siapa yang nakal kejarlah, Nini Thowong yang nakal itu 
gigitlah’.

2. Sifat Nini Thowong

Secara mistik permainan tari Nini Thowong hanya menekankan 
pada segi trance saja, sehingga tidak berkaitan secara langsung 
dengan konsep-konsep religi. Namun apabila dirunut dari proses 
dihadirkannya roh dalam wewujudan boneka kayu tersebut, kiranya 
lebih mendekati kepada dunia totem (Pigeaud, 1938: 365) yaitu 
pemujaan terhadap totemisme tokoh-tokoh binatang yang dianggap 
memiliki daya kekuatan gaib yang mampu mempengaruhi pola 
pemikiran petani. Seperti halnya dalam tradisi wiwit yang ternyata 
salah satu tujuan diadakan upacara karena terkait dengan tokoh 
totem yaitu Kala Bulkiya yakni binatang singa berkepala gandarwa.
Apakah hal ini berkaitan dengan wujud Nini Thowong yang sebenarnya 
memang berorientasi pada tanaman atau pun hasil-hasil pertanian.  
Dari gambaran itu dapat dikatakan bahwa sifatnya adalah profan,  
yang paling tampak dari tarian ini sebatas pada tarian hiburan di 
waktu senggang yang dilakukan oleh para petani, dan waktunya pun 
memilih setelah matahari terbenam yaitu surupsebagaimana syair 
yang dilantunkan oleh para pelaku pertunjukan tari  Nini Thowong.

3. Fungsi Tarian Nini Thowong

Keberadaan tarian Nini Thowong dalam kepercayaan yang 
arkais dinyatakan, bahwa setelah seseorang dalam keadaan 
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trance,  baik diawali dengan menari secara khusus, atau minum 
minuman yang memabukkan, maka orang tersebut kemudian 
dapat ditanyai berbagai keperluan yang berkaitan dengan hal-
hal pokok pada komunitas tertentu. Misalnya kapan harus mulai 
menanam padi, waktu mendirikan rumah, menjodohkan anak 
gadisnya dan sebagainya.Hanya orang-orang tertentu saja yang 
memiliki kemampuan seperti itu dan biasanya hanya diwariskan 
kepada anak keturunannya saja. Hal seperti disebut sebagai 
telangkai atau dukun prewangan(Cassirrer, 1944: 19), yang hampir 
mirip dengan Nini Thowong misalnya Jailangkung di mana orang 
dapat menanyakan sesuatu kepada roh halus yang masuk di 
dalamnya,sedangkan Nini Thowong sama sekali tidak komunikasi 
antara orang yang berada di sana ataupun lewat tulisan-tulisan 
dan bahasa isyarat, sehingga fungsi dari tarian ini melulu pada segi 
hiburan belaka. Penonton menjadi tertawa dan geli ketika boneka 
itu mengejar berusaha memukul dengan kepala siwurnya kepada 
penonton yang menyalahi keberadaannya misalnya mengejek 
atau menjaili Nini Thowong.

Barangkali yang lebih tepat adalah sebagai sarana pemujaan 
kepada Dewi Padi sehingga tarian ini merupakan salah satu 
ritus padi yang dikenal oleh masyarakat petani Pundong.Hal itu 
dapat dilihat dalam persiapan maupun adanya sesaji yang harus 
diwujudkan serta mantra pemujaan oleh pawang Nini Thowong.
Pergeseran dari fungsi itu kini dapat dilihat ketika tarian Nini 
Thowong ditanggap untuk pentas memperingati suatu perayaan 
di tempat keramaian, sehingga dengan demikian dominasi unsur 
hiburan sangat kuat. Di samping itu telah ditentukan pula nilai 
bayaran tanggapannya yang sekitar Rp. 1.000.000,-- sampai 
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dengan Rp. 2.000.000,-- Semua pendukung mengenakan seragam 
tradisional lengkap, demikian halnya boneka siwur dibuat sangat 
glamour penuh assesoris yang menarik penonton. Komersialisasi 
nilai tradisi seperti ini pun akhirnya terjadi dalam komunitas 
kehidupan petani setempat.

Kemajuan dunia teknologi modern mendera seluruh wilayah 
di Indonesia, sehingga membanjirnya barang-barang eletronika 
berbagai merek dan jenis menjadi barang komoditas kebutuhan 
masyarakat. Orang tua sampai anak-anak pun tidak pernah 
terlepas dari genggaman alat komunikasi modern yang di sebut 
hand phone tanpa disadari kehadiran alat tersebut sedikit 
mengubah perilaku setidaknya orang menjadi lebih asyik dengan 
dirinya sendiri.Masyarakat Pundong pun memanfaatkan hal ini 
untuk memajukan kehidupannya dengan menjadi pedagang HP 
dan jualan pulsa, akibatnya garapan sawah hanya dilakukan orang-
orang tua, yang muda alih profesi di berbagai bidang.

C. Manfaat 

Bagi masyarakat petani Pundong upacara wiwit berikut 
upacaranya, ternyata memiliki nilai positif yang perlu dilestarikan 
dan disosialisasikan kepada generasi penerus.Kemungkinan terjadi 
komunikasi budaya yang putus dapat ditekan sejak dini. Proses 
pewarisan budaya leluhur seperti ini bukan saja menjadi tugas 
dari dinas tertentu, namun justru menjadi tugas semua pihak yang 
merasa memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai budaya bangsa 
sendiri, dengan penjelasan yang wajar dan sesuai porsinya kesan 
yang sumbang yang menganggap bahwa upacara ritual adalah 
bertentangan dengan agama dapat dihindari.
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D. Sistem Kepercayaan  

Hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan 
masyarakat petani dikenalinya dari berbagai macam upacara 
ritual. Semua itu dilakukan karena banyak hal di luar batas  
kemampuan  serta akal manusia, sering sekali dituturkan di dalam 
mitos yang menggambarkan betapa besar pengaruh kekuatan di 
luar dirinya,sehingga dengan demikian di samping religi agami 
Jawi dikenal pula adanya konsep dunia gaib yang dianggap ikut 
berpengaruh terhadap pekerjaan, nasib, rezeki, prestasi kerja, 
dan sebagainya (Geerzt, 1981: 35).  Misalnya kepatuhan terhadap 
tokoh-tokoh mitos seperti raja Mataram, Nyi Lara Kidul, penghuni 
dan penguasa Gunung Merapi, dan sebagainya. Kepatuhan mereka 
ini dipercayai karena senantiasa akan terlidung dari berbagai 
bencana, sehingga muncul unkapan ndherek hajad dalem artinya 
mengikuti kehendak sang raja. 

Mengapa mereka percaya sekali bahwa tinggal di selatan 
kraton Yogyakartaakan luput dari bencana lahar Gunung Merapi? 
Jawabannya tidak lain adalah disebabkan kepatuhannya terhadap 
raja Ngayogyakarta Hadiningrat dalam menjaga keseimbangan 
dengan tokoh mitis tersebut. Setiap waktu tertentu yaitu pada 
bulan Mulud dan Bakda Mulud mengadakan upacara di lereng 
Gunung Merapi sebagai persembahan agar jika terjadi letusan 
tidak mengarah ke kraton Yogykarta dan wilayahnya, oleh sebab 
itulah jika ada bahaya letusan jarang muntahan lahar mengarah ke 
Selatan.    Contoh kepatuhan terhadap sang raja tergambar pada 
upacara Suran ketika masyarakat menganggap ada sesuatu yang 
mengancam eksistensi mereka, yaitu akan ada pagebluk maka 
mereka pun menggantungkan nasibnya kepada raja, dengan serta 
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merta maka raja memerintahkan untuk mengadakan upacara 
keliling beteng Ngayogyakarta berikut pusaka-pusaka kraton. 
Bencana pun hilang dan masyarakat merasa aman (Baal, 1989: 
34). Demikian pula dengan upacara jamasan pusaka-pusaka 
kraton banyak dikunjungi masyarakat untuk meminta air sisa 
siraman, kemudian mereka percaya bahwa air itu akan menjadi 
daya tersendiri keberhasilan panen di waktu mendatang. Itulah 
sebabnya maka masyarakat Pundong pun terutama yang tua-tua 
masih percaya terhadap hal-hal di luar batas kemampuan logiknya 
dalam rangka menghadapi permasalahan hidup. Bahkan sampai 
permasalahan nasional pun mereka pasrah dan percaya akan 
hadirnya seorang tokoh yang akan mampu mengatasai berbagai 
macam kesulitan negeri, yaitu hadirnya sang ratu adil. 

Berbagai macam upacara dan ritual spiritual inilah yang 
hingga kini hidup subur di lingkungan masyarakat Bantul pada 
umumnya dan dusun Gruda pada khususnya. Bahwa di sana terjadi 
pergeseran-pergeseran nilai dan makna adalah hal sangat wajar 
seiring dengan kemajuan jaman dan lajunya proses globalisasi  
yang sulit dihindarkan.   

E. Kesimpulan

Setelah melakukan penjelajahan dan pemahaman tentang 
objek bahasan yaitu tentang tradisi wiwit dan Nini Thowong 
di Pundong Bnatul, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai 
berikut.

Pertama, upacara wiwit dengan rangkaian tari Nini Thowong 
adalah salah satu bentuk rasa syukur masyarakat petani Pundong 
kepada Tuhan Yang Maha Esa atas hasil panen yang melimpah, 
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dan juga sebagai ekspresi kebahagiaan dan kegembiraan bersama 
sekaligus tali perekat antar warga masyarakat dalam bentuk pesta 
bersama, yang lazim disebut Rasulan, Majemuk atau Dekahan 
gedhen. 

Kedua, perlunya menjaga nilai-nilai moralitas leluhur lewat 
berbagai cara dan media, sehingga generasi mendatang tidak 
kehilangan arah dalam mewarisi nilai-nilai budayanya sendiri. 
Berbagai yang tampak di permukaan bentuk budaya tradisi 
terkesan ketinggalan jaman serta aneh untuk dilakukan dalam 
rangka modernitas, namun demikian dengan penyampaian yang 
halus dan proporsional, maka tujuan pewarisan budaya tradisi 
akan sampai pada sasaran yang tepat.
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FOLKLOR NUSANTARA DALAM SIRKUIT BUDAYA  

DAN ANTROPOLOGI SASTRA
Oleh Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum. 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta

A.  Pendahuluan

Keterkaitan antara budaya, sastra, dan antropologi dalam 
fenomena folklor Nusantara masih dalam kerangka pencarian. 
Keyakinan bahwa ada kaitan antara ketiga disiplin itu memang 
sudah lama muncul, setidaknya sejak Geertz (1973) mempejari 
Jawa dan Bali. Namun, Geertz sering berjalan sendirian, tidak 
segera diikuti oleh pemerhati yang lain. Padahal, kalau mencermati 
karya-karya sastra dan etnografi yang muncul belakangan, 
sesungguhnya sudah saatnya mempersandingkan budaya, sastra, 
dan antropologi untuk mencermati folklor. 

Folklor adalah cabang ilmu humanistis yang tidak mungkin 
lepas dari budaya, sastra, dan antropologi. Dalam kaitan ini, 
tampaknya kehadiran antropologi sastra akan menjadi jawaban 
sementara terhadap interdisiplin itu. Antropologi sastra dapat 
mepertimbangkan folklor dari sisi buduaya dan sastra. Jebakan-
jebakan folklor yang tidak terduga, dapat dimaknai melalui studi 
antropologi sastra. Namun demikian, antropologi sastra memang 
masih perlu mendapat perhatian khusus. Antropologi sastra 
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sebagai ilmu yang mewadahi sastra dan antropologi, di dalamnya 
terlintas folklor sebagai ruhnya.

Dalam bukunya The Dunamics of Folklor, Tolken (1976) 
mengenalkan jebakan-jebakan baru studi folklor. Baginya, folklor 
tidak hanya yang bernilai tradisi. Folklor pun ada yang cenderung 
“dehumanize”, biarpun belum sampai pada budaya destruktif. 
Folklor itu sebuah tradisi, sastra, seni, dan seluruh representasi 
keinginan masyarakat. Oleh karena belajar folklor kadang-kadang 
berhadapan dengan teks yang multitafsir. Jika penafsiran keliru, 
mungkin ke arah hal-hal jorok, seringkali folklor dianggap merusak 
atau tidak humanis.

Di sekolah-sekolah Nusantara, folklor sebenarnya sudah sering 
dipelajari, diresepsi, dan dijadikan acuan kehidupan. Namun, 
umumnya para siswa belum menyadari atau disadarkan kalau yang 
dipelajari itu folklor. Sebagai missal, di sekolah dihayati masalah 
peribahasa, pantun, teka-teki, wangsalan, dan lain-lain, tetapi 
belum disebut sebagai folklor. Di sekolah juga sering diajarkan 
berbagai ragam budaya, seperti tradisi gerebeg, labuhan, wiwit, 
sekaten, ruwatan dan sebagainya, tetapi belum ditegaskan sebagai 
folklor. Jadi, folklor di jagad edukasi memang masih berada pada 
sirkuit budaya, sastra lisan, dan antropologi sastra. Banyak guru 
dan siswa yang tidak paham kalau yang dihayati itu sebuah folklor.

Bahkan yang cukup menyakitkan, ada sekolah yang sama 
sekali tidak mengenalkan folklor kepada siswanya. Mereka alergi 
dengan hal-hal yang berbau tradisi. Oleh karena pemahaman 
mereka, Nusantara ini penuh hal-hal tradisional, yang nota bene 
identik dengan klenik, tidak masuk akal, dan mistis. Celakanya lagi 
para pelaku pendidikan selalu mengeklaim, folklor itu berada pada 
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sirkuit antara yang tabu dan yang diperbolehkan. Mempelajari 
folklor dianggap akan menggiring siswa menjadi orang kerdil, yang 
gemar mengotak-atik budaya fosil. Karena itu, Tolken (1976:x) 
mengisyartkan bahwa di sekolah pun ada yang sengaja membunuh 
(killed) sastra lisan, folklor, dan tradisi, dengan cara memandang 
sebelah mata.

Tolken (1976:334) menegaskan bahwa untuk mencermati 
keterkaitan antara sastra, budaya, dan folklor perlu dilakukan kritik. 
Dengan kritik folklor, akan diketahui gaya pengarang, pandangan 
hidup, seni sastra, baik yang dilakukan seorang individual maupun 
kolektif. Novel, cerita pendek, puisi pun sering ada yang disisipi 
folklor. Begitu pula folklor, juga tidak sedikit yang memuat sastra 
lisan, seperti mite, legenda, dongeng, dan cerita rakyat. Hal ini 
dapat dicermati secara antropologi sastra, agar semakin jelas 
bahwa ada keterkaitan di antara interdisiplin ilmu humanistis.

Atas dasar hal itu, kiranya sudah saatnya para akademisi 
menyingsingkan lengan baju, untuk mempertahankan diri terhadap 
nuansa folklor. Folklor yang sering dipertaruhkan nasibnya, layak 
memerlukan pembelaan secara proporsional, bukan emosional. 
Oleh sebab itu, folklor perlu dipandang dari kejernihan dan budaya 
yang segar dan dinamik. Sebuah tawaran ilmu baru yang disebut 
antropologi sastra, kiranya dapat menjadi “jembatan emas”, 
untuk memberikan justifikasi terhadap folklor. Lewat kacamata 
antropologi sastra, folklor akan menjadi fenomena yang berharga, 
karena dapat diwawas secara ilmiah. Antropologi sastra, adalah 
pemahaman terhadap cipta sastra (termasuk folklor), dengan 
mempertimbangkan aspek budayanya.   
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B.  Folklor Lisan dan Budaya Sampah dalam Sirkuit 
Antropologi Sastra

Dari sisi antropologi sastra, folklor itu karya yang kaya nilai-
nilai budaya. Aspek budaya selalu menjajdi perhatian antropolog 
sastra, terutama masalah keragaman budaya. Folklor itu sebuah 
rekaman budaya, yang disampaikan secara estetis, artistik, polos, 
dan lebih bersifat kolektif. Di dalam folklor memuat tradisi lisan, 
yang tidak lain merupakan unsur budaya. Ratna (2011:244-345) 
merumuskan bahwa kajian antropologi sastra lebih bersirikan 
transaksi primordial. Kajian ini cenderung menggunakan teori 
posmodernisme. Transaksi primordial adalah gugus, klaster, 
kelompok ideologi, semacam arsip Foucault, atau mosaik kuripan 
dalam istilah Riffaterre, yang bergerak ke segala jurusan semacam 
decentering Derrida.

Paham kajian demikian berupaya memahami aspek masa 
lampau sebagai warisan budaya dalam folklor. Keyakinan bahwa 
folklor merupakan warisan nenek moyang. Namun teks folklor 
sudah kehilangan masa lampaunya, karena gerakan terus-
menerus. Makna tidak harus terpusat, tersentral pada hal-hal 
besar, melainkan pada gugusan kecil. Folklor kadang-kadang 
dianggap budaya rendah, boleh-boleh saja. Bahkan ada yang 
menganggap folklor itu budaya “kiri”, yang kadang-kadang kurang 
berbobot sastra. Tentu hal ini tidak selalu tepat, sebab tidak sedikit 
folklor Jawa yang memuat aspek seni dan estetika sastra tinggi. 
Folklor spiritual, seringkali juga dianggap bernuansa negatif, yaitu 
ke arah dunia klenik. Persepsi semacam ini sebenarnya terlalu 
berlebihan, oleh sebab itu masih perlu diperhatikan secara tajam 
dari aspek makna dan pragmatikanya. 
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Folklor spiritual termasuk sastra lisan yang memuat ajaran 
kebatinan Jawa. Brunvand (Hutomo, 1991:8) menyebut istilah verbal 
folklor. Verbal folklor artinya sastra lisan. Sastra lisan merupakan 
karya penting, yang biasanya diwujudkan dalam bentuk (a) 
ungkapan tradisional, (b) lelagon tradisional, (c) tembang (nyanyian 
rakyat), dan sebagainya. Popularitas sastra lisan seringkali terkait 
dengan tradisi lisan. Terlebih lagi di jagad kepercayaan Jawa, banyak 
sastra lisan yang dipakai sebagai pedoman hidup. Oleh karena para 
penganut kepercayaan memang banyak mengagungkan karya-karya 
liyan. Karya lisan itu biasanya dianggap memiliki kekuatan khusus, 
biarpun orang lain menyebut sebagai takhayul.

Endraswara (tanggal 26 Maret 2012), membahas masalah 
folklor penghayat kepercayaan dalam kerangka sarasehan Anggara 
Kasih, di Taman Mini Indonesia Indah. Pada forum itu, dikemukakan 
pula masalah sastra di kalangan penghayat kepercayaan. Sastra 
tersebut tidak lain berupa sastra lisan, yang tergolong folklor. Di 
bawah ini yang dimaksud folklor spiritual, dalam bentuk lelagon 
sulukan. Biasanya dipakai sulukan ini dilantunkan oleh ki dalang 
wayang kulit.

Dene utamaning nata 
Berbudi bawa leksana oooo 
Lire berbudi mangkono 
Lila legawa ing driya, oooo 
Hanggung denya paring dana 
Hanggeganjar saben dina 
Lire kang bawa leksana ooo 
Anetepi pangandika, ooo

Suluk memiliki kekuatan folklor, karena memuat tradisi dan 
unsur sastra. Kluster masa lampau, mengingatkan peikmat pada 
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gambaran kisah tokoh wayang kulit. Di dalamnya juga memuat 
unsur seni lisan yang kuat memegang teguh nilai-nilai kejawen. Hal 
ini tentu dapat dimaknai dalam kerangka budaya, sebagai sebuah 
ekspresi seni spiritual bangsa. Suluk itu, kini telah terinjak-injak, 
menjadi sampah ibaratnya. Oleh karena banyak generasi muda 
yang telah melepeh, tidak dapat memaknainya secara bagus. 
Suluk itu agung, harum sebenarnya karena memuat sejumlah 
pesan folklor kepada audien. Namun, akibat ulah manusia, yang 
muncul adalah bau bangkai dari sampah. Maksudnya, suluk 
sekarang sudah tidak banyak disukai, dianggap tidak ngetrend. 

Ungkapan sampah itu, dari tulisan saya pada buku berjudul 
Adiluhung (2011:220-228) ketika diundang bicara di UNS. Saya 
waktu itu memikirkan tentang konsep “Jawa yang hilang”. Yang 
hilang, ternyata kapitayan folklor Jawa, yang banyak diungkap 
oleh penghayat, sudah mulai dilupakan. Ajaran penghayat 
kejawen yang semula luhur, banyak dicampakkan ke bak sampah. 
Maksudnya, ajaran berharga penghayat itu banyak yang tidak 
digubris, dianggap sampah. Misalkan saja, ajaran penghayat 
Mangudi Bawana Tata Lahir dan Batin berupa Panca Walika:  (1) 
kudu tresna marang sapepadhane urip, (2) ora nerak wewalering 
negara, (3) ora nerak kang kudu mesthine, (4) ora sepata lan 
nyupatani, (5) ora cidra ing ubaya (janji). Kelima hal ini, tampaknya 
banyak dilanggar oleh orang-orang di luar penghayat. Sepata dan 
ingkar janji dengan gaya bicara: “gantung di Monas”, “sepersen 
pun saya tidak menggunakan uang itu”, saya tidak tahu yang mulia, 
merupakan potret sampah masa kini. Sampah itu, dulu bunga 
harum, setuju? Dari kacamata antropologi sastra Barthes (Ratna, 
2011:255) memandang wacana itu bermakna tergantung tafsir.
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Dialektika konsep dan studi di lapangan menjadi penting, ketika 
realitas ajaran folklor penghayat itu masih ditaati, sementara bagi 
orang di luar penghayat justru meninggalkannya. Masalahnya, 
apakah orang di luar penghayat tidak memiliki ajaran yang bersih 
dari sampah, tentu saja ada, namun sengaja disingkirkan.

Ajaran sastra lisan demikian berupa ungkapan khusus, yang 
bernuansa spiritual. Hutomo (1991:4) menyebut ungkapan 
demikian lebih bersorak folklor puistis, teratur, dan berulang-
ulang, maksudnya (a) untuk menguatkan ingatan dan (b) menjaga 
keaslian sastra lisan supaya tidak mudah berubah. Wujud 
ungkapan (unen-unen) tersebut oleh penghayat diajarkan secara 
lisan, dari mulut ke mulut, dan jarang ditulis. Itulah tanda bahwa 
folklor kejawen itu akan tetap hidup, senyampang pendukungnya 
masih menggunakan. 

Atas dasar realita demikian, yang mencoba mengubur Jawa, 
terlebih lagi kekayaan ajaran penghayat kepercayaan kejawen, kini 
semakin terjun ke jagad “sampah”. Mungkinkah mereka itu, kuwalat 
terhadap pitutur luhur para penghayat. Konon, mereka ucapkan salam 
agama masing-masing masih sebatas verbal (mung neng cangkem). 
Tidak adanya kepaduan kata dan tindakan itu, yang menyebabkan 
tercebur ke bak sampah. Penghayat Anggayuh Panglereming Napsu, 
yang berpusat di Wates Yogyakarta, memiliki pedoman hidup: 
wanining bener wedi ing luput, sepi ing pamrih rame ing gawe. 
Ajaran folklor lisan ini menjadi sebuah teks mistik. Hal semacam ini, 
sebenarnya kalau dijadikan pola hidup berbangsa dan bernegara, 
saya kira tidak ada politikus yang berubah menjadi poli-tikus.

Tidak perlu disalahkan, jika ada orang yang selalu berpikir 
negatif ketika memandang sampah. Apalagi, kalau sampah itu 
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dulu bunga harum mewangi, sungguh mengagetkan. Tepat hari 
valentine day, konon di jalan Gunung Kidul Yogyakarta, jualan 
yang paling laris adalah “plembungan istimewa”. Celakanya lagi, 
yang membeli di toko-toko dan apotik itu sebagian anak remaja. 
Yang aneh lagi, dia membuang sampah (bekas) plembungan itu 
di tempat sampah yang mudah dilihat orang. Petugas sampah 
tentu merasa aneh. Paling tidak ada komentar dalam hati, dahulu 
sampah “plembungan istimewa” itu, berkelas hotel, losmen, dan 
sekarang tidak lagi harum semerbak.

Lebih parah lagi, di fakultas saya, ketika sumur kampus 
kering, segera digali. Ternyata, setelah digali dari dalam sumur 
juga penuh sampah, yang salah satunya berupa “plembungan 
istimewa” dan “bekas bungkus roti tawar”. Petugas sampah pun 
mungkin tak mau mengambil dan mendaur ulang “plembungan 
istimewa” dan “roti tawar” itu. Jadi, sampah memang sampah. 
Asumsi masyarakat memang sudah jelek, ketika memandang 
tumpukan sampah dikerumuni lalat. Apalagi ada istilah sampah 
masyarakat. Masalahnya, kalau orang Jawa telah lalai Jawanya, 
hingga nerak paugeran, apalah jadinya. Mereka akan menjadi 
sampah masyarakat, dan kehilangan Jawanya. Biarpun mereka ada 
yang persetan (rai gedheg), lalu melakukan supata “gantung saya 
di Monas”, tetapi mata dan telinga masyarakat sulit dihapus begitu 
saja. Masyarakat memiliki stempel yang jauh lebih paten. Maka, 
ketika ada anggota DPR RI yang selingkuh dengan sekretaris, ada 
pejabat yang diduga selingkuh, Kapolsek dengan kapolsek selingkuh 
di DIY, bupati/wali kota yang hobi masuk penjara, ini menandai 
bahwa Jawa yang luhur telah luntur. Salam hangat para penghayat: 
rahayu, tidak begitu familier di telinga mereka. Bahkan, sesekali 
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penghayat harus “melawan kucuran keringat”, lantaran ucapan 
salam itu dianggap kurang religi. Apakah mereka itu lebih religious?

Merebaknya budaya hidup lamis, kiranya telah ikut andil 
dalam pembusukan sampah. Lagu yang digagas Ki Nartosabda: Aja 
Lamis, sungguh menjadi realitas. Karena, kalau di era ini menanti 
orang budi luhur yang memegang teguh rahayu, sangat minus, 
seperti halnya ngenteni thukuling jamur ing mangsa ketiga. Hal ini 
apabila dikaitkan dengan pendapat Tolken (1976:25-26) termasuk 
“folk learning.” Artinya, orang dapat belajar folklor untuk menyerap 
nilai-nilai di dalamnya. Ajaran lamis, merupakan wujud kritik 
terhadap keserakahan manusia. Manusia yang gemar berpura-
pura, akan tersentuh ketika mendengarkan lagu tersebut. Terlebih 
lagi kalau lagu itu dilantunkan dengan harmoni, pendukung folklor 
akan mudah mencernanya. Pada saat itu, manusia mulai belajar 
budaya dari lagu-lagu folklor. 

Selain itu, ada lagu folklor lain yang mirip lelagon tadi, 
berjudul Witing Klapa: wohing tanjung wanara Anjani putra, nora 
becik dhemen cidra, adhuh rama, wong anom ingkang prasaja, 
yen lamis nora prayoga. Kalau hal ini selalu disia-siakan, tidak 
perlu heran jika yang dulunya orang itu harum, sekarang menjadi 
terbalik seratus persen. Tiba-tiba orang tersebut kehilangan 
Jawa yang sebenarnya agung. Ajaran luhur inilah yang oleh 
Utley (1965:7) disebut sebagai folk literature. Secara antropologi 
sastra, folk literature memuat ajaran humanistis. Kata-kata yang 
ditampilkan dalam folk literature selain memuat “meaning” 
juga memuat aspek “beauty.” Gabungan kedua hal ini yang akan 
memunculkan signifikansi baru berupa ajaran luhur yang dapat 
dijadikan pegangan hidup.
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Pegangan hidup dari penghayat Hidup Betul (Yogyakarta), 
sudah jarang terdengar. Mereka memegang teguh konsep sapa 
gawe nganggo, sapa nyilih ngulihake. Hal ini seirama dengan 
ajaran Paguyuban Jawi Lugu tentang ngundhuh wohing pakarti. 
Banyak para pemimpin kita yang sesungguhnya buta terhadap 
ajaran hidup suci (budi luhur). 

Setahu saya, Jawa ini sudah amat majemuk, multikultur, 
membekaskan sebuah citraan pada diri tubuh multikultur ini. 
Justru serba multi ini, kolonial dengan suka cita ingin selalu 
mengubah kultur. Mereka hendak memoles bunga-bunga jadi 
sampah (Islamik). Dengan cara mengubah citra, orang Jawa akan 
mengira, yang sampah itu bunga harum. Oleh sebab itu, berbagai 
apartemen, lokalisasi, dan seluruh kegiatan perzinahan, yang oleh 
orang Jawa disebut dhemenan, dilegalkan. Biarpun legal, hal itu 
tetap menodai Jawa yang berjiwa besar ini.

Di antara bangunan kolonial itu ada yang dapat saya sebut 
akulturasi budaya. Berbagai akulturasi, jelas telah memoles Jawa 
hingga sulit dikenali. Rekayasa cultural ini semakin menjadi-jajdi, 
ketika orang Jawa lupa dirinya. Sebut saja misalnya budaya Islam 
Jawa. Gerak hidup Islam di Jawa memiliki keunikan tersendiri 
dibanding dengan Islam lainnya di negeri ini, meskipun hal ini 
tidak mutlak dapat dijadikan pijakan, namun setidaknya Islam 
Jawa memiliki karakteristik tertentu di antara yang lain. 

Bayangkan: (1) Ketika orang Jawa telah mengubah format joglo, 
kampung, limasan menjadi spanyolan, jelas kan? (2) Ketika rumah 
menjadi perumahan, bilik-bilik tanpa dirancang: ruang tamu, dapur, 
ibadah; (3) ketika bangunan kantor bertingkat, mesjid disisipkan, 
ruang salat di ruang kantor, semakin menjauhkan diri dari jamaah; (4) 
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ketika sekolah non-Islam membuka diri anak-anak Islamik; (5) ketika 
bangunan Ambarukma menjadi Carrefour; (6) ketika grebeg menjadi 
pasar malem; (7) ketika kursi berubah jadi korupsi, individual jadi 
massal, (8) ketika umaroh jauh dari ulama, lurah dari “sabrangan”, 
bukan satria sejati, dan banyak lagi ketika-ketika yang belum 
saya tangkap. Semua itu, ujung-ujungnya, kapitalis kolonial telah 
menanamkan pembusukan bunga-bunga ke dalam tong sampah.

Celakanya lagi, di tengah pembusukan bunga-bunga harum, 
bekas-bekas parfum harum, masih ada yang mau mengais di bak 
sampah. Orang Jawa yang telah kehilangan Jawanya, masih tidak 
merasa bahwa dirinya tidak Jawa lagi. Orang Jawa yang melakukan 
tindakan tercela, dengan melakukan pembohongan (apus krama), 
kok merasa dirinya belum berada di tong sampah. Unik bukan? 
Bahkan, ada satu dua saudara kita yang menolak dikatakan apus 
krama, padahal jelas telah melakukan ketidakadilan. 

Saya menduga, ketika orang Jawa masih terlilih egosentrisme 
(Endraswara, 2011:32), sampah pun akan dianggap harum. Hidup 
di tengah sampah pun, mereka akan merasa tidak kehilangan citra 
kejawaanya. Ego itu yang selalu memunculkan angkara murka 
budi candhala. Mereka merasa bangga jadi orang besar di Jawa, 
padahal sebenarnya telah menindas. Nurani Jawa telah diinjak-
injak sendiri, dilempar ke tong sampah. Sungguh sayang!

Yang paling penting lagi, apakah para pemerhati Jawa akan 
membiarkan sampah-sampah itu berserakan? Memang daulu 
sampah itu bunga-bunga harum, sekarang jelas fenomena yang 
tak seorang pun tahan di tengah sampah. Kecuali, orang Jawa 
yang telah hilang Jawanya, sudah mati rasane, hingga bertahan 
di sampah seenaknya. Orang yang mati rasane, sebenarnya sudah 
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bukan Jawa lalgi, sebab Jawa itu nggone rasa. Kematian rasa, 
sama halnya dengan bunga-bunga layu di tengah sampah yang 
menjijikkan. Jawa pun mengalami nasib semacam itu, ketika kita 
semua sudah tidak peduli Jawa.

C.  Folklor Politik dan Religi: Budaya Lamis dan 
Noda Hitam

Sastra dan budaya politik memang sulit dipisahkan. 
Morgenthau (Alfian, 2003:173) menyatakan bahwa politik adalah 
kekuasaan yang mampu mengontrol pikiran dan tindakan lain. 
Lewat folklor, yang di dalamnya terdapat sastra lisan, politik dapat 
bermain di dalamnya. Folklor adalah ekspresi kekuasaan, yang 
dapat merebut berbagai tujuan. Lewat folklor, seseorang dapat 
mengekspresikan kegelisahan politik. Dengan kata lain, biarpun 
folklor itu tergolong sebagai warisan masa lalu, tetap akomodatif 
dengan perubahan budaya politik.

Leach (Hutomo, 1993:1) menyatakan bahwa folklor 
merupakan a lively fossil, which refuses to die.” Folklor memuat 
sastra lisan sebagai warisan budaya nenek moyang. Warisan itu 
seperti fosil, yang suatu saat justru menjadi benda antik, yang 
banyak dicari orang. Budaya lamis yang termuat dalam lelagon 
Aja Lamis, kini sudah menjadi lagu lisan (oral literature). Ahimsa-
Putra (2003:77) menyatakan bahwa ora literature telah meluas 
pengertiannya. Sastra pun telah meluas maknanya, termasuk 
mitos dan objek kajian sastra lain yang memiliki keindahan, dapat 
disebut sastra.

Sastra lisan, dalam wawasan antropologi budaya dapat 
dijadikan “pintu masuk” memahami kebudayaan (Ahimsa-Putra, 
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2003:78). Dalam lagu di atas, budaya lamis telah merebak dalam 
praktik kehidupan social dan politik. Budaya lamis memang 
manis, menjadi pemanis kehidupan. Tampaknya itu yang merong-
rong budaya Jawa, sebagai virus kronis, yang kurang disadari. 
Kecerdikan pelaku budaya Jawa yang gemar berbudaya lamis, 
tampak berminyak air. Inilah lipstick tebal yang dikenakan pada 
permukaan budaya. Akibat dari “titik-titik hitam” yang memenuhi 
budaya Indonesia, banyak yang terperosok ke jurang hitam. 
Kalau saya baca laporan Husken (1988:345-365) tentang praktik 
budaya agama dan budaya politik, sungguh banyak budaya lamis 
yang dia tampilkan. Garis pemisah agama dan politik pun kabur. 
Agama miturut pikirane dhewe, itulah yang terungkap. Agama 
itu urusan perorangan, mau santri atau abangan, tidak soal. Mau 
mencoblos apa silakan. Begitu idealnya. Namun yang terjadi di 
Gondosari, tidak demikian. Begitu pula yang sering mewarnai 
budaya masakini, agama, budaya, dan politik, dan masih ditimpali 
ekonomi sering berebut. Mereka berperilaku lamis.

Mereka jatuh ke lubang hitam, kubangan hitam, dan sejenis 
basic drive yang semakin kumal. Penuh noda. Mereka tidak mengira 
kalau ada “cctv” yang merekam ke dalam kotak hitam. Analog dengan 
pesawat, kotak hitam budaya itu juga mampu merekam sendi-sendi 
budaya, dari yang hitam hingga yang putih. Hal ini terinspirasi seorang 
wartawan local yang dipukuli petugas gara-gara meliputi pesawat 
jatuh. Itulah potret kotak hitam budaya kita yang sesungguhnya. 
Ketika aka nada rahasia yang terbuka, orang sering “tegel” (tega) pada 
sesama. Namun, rekaman yang selama ini “pernah saya buka”, jelas 
banyak noda hitam. Hanya saja, pelaku budaya tidak sedang sadar 
kalau berpolah tingkah lamis. Maksudnya, ada orang yang kelihatan 
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berjuang demi negara, masyarakat, kelompok, padahal sebenarnya 
untuk dirinya sendiri. JIka jumpa pers kelihatan rapi dan manis, tapi 
hatinya lamis. Hatinya berbulu panjang.

Budaya lamis tak ubahnya seperti permainan symbol. Tiap 
pelaku budaya ingin bermain dengan symbol, misalnya “minta apel 
besar.” Begitulah tips-tips para politikus ketika bermain budaya satu 
sama lain. Hanya golongan tertentu yang mampu menerjemahkan 
symbol yang harus dihayati secara TST (tahu sama tahu). Budaya 
lamis pun sering penuh dengan symbol hitam. Banyak kata-kata 
yang dilontarkan, dibangun dengan wacana “adhem ayem”, sorot 
mata bening,lambaian tangan halus, tapi sebenarnya dia akan 
berbuat: (a) menjegal, (b) berkhianat, dan (c) berdusta pada pihak 
lain. Celakanya, pelaku budaya lamis yang bernoda hitam, jika 
telah akan terjepit (kepojok, kejodheran), akan mengambil dua 
jalan: (a) fight, artinya melawan, bertengkar, adu mulut, membela, 
menutupi. Kebohongan diselimuti dengan bohong dan (b) flight, 
artinya terbang, lari terbirit-birit, cuci tangan, dan tidak bertanggung 
jawab. Kedua pilihan orang lamis itu, sama-sama merugikan pihak 
lain. Entah mereka melawan ataupun lari secara simbolik, dengan 
dalih berobat ke luar negeri, secara simbolik dia sedang lamis.

Sejak Turner (Dillistone, 2002:112) meneliti masyarakat dan 
budaya Ndembu, kemudian dikembangkan ke penelitian ziarah 
pada budaya etnis di dunia, symbol dan jagad lamis semakin 
muncul. Banyak peziarah, yang hadir di tempat-tepat (a) bertuah, 
(b) sakral, dengan tujuan untuk menerima berkah. Banyak 
kontestan yang datang ke Gunung Srandil, Jambe Pitu, Pemandian 
Jumprit, Kembang Lampir, dan sebagainya sesungguhnya dia 
sedang lamis spiritual. Cukup tragis, ada pula yang sengaja 
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“umroh” tetapi sedang lamis spiritual, ingin membuang sebel. 
Mungkin, itu lakon Gatutkaca Maneges atau Wisanggeni Gugat. 
Mereka mengkamuflase diri (lamis), dengan pura-pura rendah 
hati, ikhlas, pasrah, padahal sebenarnya hatinya ada tuntutan 
tertentu. Banyak dikanan kiri kita, yang sebenarnya “mengangguk-
angguk”, tersenyum-senyum, banyak kata-kata bijak, kaya doa-
doa, tetapi sebenarnya mereka ingin membunuh karier orang lain.

Mereka, umumnya seperti menabur bunga, padahal 
sesungguhnya sedang menabur duri. Di jagad budaya politik, 
mantan ketua KPK, Bibit S Rianto pernah mengisyaratkan 
hadirnya tiga pilar hitam, yaitu (a) politik hitam, (b) hukum 
hitam, dan (c) ekonomi hitam. Sinyal ini benar-benar menandai 
bahwa bangsa Indonesia tengah menikmati hidup berbudaya 
hitam.  Kalau direnungkan, berkiblat dari gagasan Frunk Fueredi 
(Widarmanto, 2011:36) pelaku lamis itu sedang asyik dengan 
“the cult of philistinism”. Mereka sedang gila dan memuja budaya 
kedangkalan. Mereka bergerak pada tataran kulit, bukan pada isi.

Getah budaya lamis memang luar biasa. Itu akan terjadi terus-
menerus,sampai manusia bosan melihat matahari. Begitulah 
fenomena besar budaya yang dilukiskan Pontjodiwirjo (2012) 
yang bakalmengukir kesengsaraan bangsa. Namun sebaliknya jika 
manusia mampu mengorganisir para pemain symbol yang lamis 
itu, hidup harmoni akan diraih di akhir zaman. Manusia memang 
pencipta symbol dan lamis terbesar. Terlebih lagi, manusia itu 
dititahkan makan “dengan tangan” seperti monyet, bukan seperti 
ayam.Yang saya catat dan saya alami sendiri, Sampai hari ini, 20 
Nopember 2012, setidaknya saya masih percaya pada gagasan Geertz 
(1973:26), bahwa all the world’s a stage, artinya seluruh isi dunia 
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ini panggung teater (sandiwara). Bahkan dengan nada yang agak 
yakin, Huizinga (1990), juga menegaskan “kehidupan sosiokultural 
itu seperti serangkaian permainan.” Permainan itu jarang yang 
memuaskan. Para pemegang saham budaya pun semakin meyakini 
bahwa atas dasar role theory (teori peran), senantiasa manusia 
tercebur ke dalam kubangan sebuah drama. Sungguh manis dan 
sekaligus tragis drama social dan budaya di negeri ini.

Seakan-akan, setiap permainan budaya sudah tercerabut 
dari akarnya. Banyak yang telah lupa pada akar dan inti (culture 
core), yang semestinya memakmuran manusia, tetapi justru 
menyunat dan bahkan membungkam manusia. Oleh karena 
sebuah permainan, praktik budaya (action culture) semakin riuh 
dengan persaingan tidak sehat.  Sebagai anggota masyarakat 
sipil,saya sering hanya dapat menjadi pengamat sedih terhadap 
ulah theatricality para pemegang saham budaya. Budaya, 
lebih gampangnya menjadi milik golongan pengendali. Para 
pengendali budaya bebas (a) melempar ide, (b) mempermak 
budaya, (c) menyusun skenario budaya, dan lain-lain yang ujung-
ujungnya,budaya sering menjadi kendaraan mereka.

D.  Etnografi Politik, Folklor, dan Flu Budaya

Dengan penuh keyakinan, Ahimsa-Putra (2003:98) 
menegaskan bahwa di jagad posmodernisme, etnografi itu sebuah 
karya sastra. Etnografi postmodern juga belum tentu lengkap dan 
detail. Bisa jajdi etnografi itu hanya sebuah segmentasi kehidupan 
politik, yang dipoles dengan folklor-folklor estetik. Etnografi yang 
bernuansa estetis itu sering campur aduk dengan karya sastra. 
Oleh sebab itu, memahami etnografi dan sastra sering rancu, 
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sehingga wawasan antropologi sastra diperlukan. 

Semula, menurut Barker (2005:29) etnografi adalah usaha 
membuat deksripsi dan analisis kebudayaan yang didasarkan 
kerja lapangan secara intensif. Usaha semacam ini lama-kelamaan 
berkembang luas dan semakin berubah wujud. Etnografi dari waktu 
ke waktu berubah dengan aneka tambahan estetika, sehingga ada 
kedekatan dengan karya sastra. Etnografi modern semakin dipoles 
dengan gaya bahasa yang indah. Akibatnya, membaca etnografi 
tidak jauh bebrbeda dengan memahami karya sastra. 

Bohannan (Budiman, 2003:122) memberikan ilustrasi 
pertemuan sastra dan antropologi. Dia mencoba membacakan 
Hamlet karya Shakespeare di pedalaman Afrika, ternyata penuh 
tanggapan audien. Karya itu juga memuat nilai-nilai unibersal 
kehidupan manusia. Sastra demikian hamper seirama dengan 
sebuah etnografi. Penegasan karya itu sebagai sebuah karya 
besar antropologi dilakukan oleh Phyllis (Budiman, 2003:122) 
dalam artikelnya berjudul Play and the problem of knowing in 
Hamlet: An Excursion in to interpretive Anthropology.” Inti artikel 
ini,menginformasikan bahwa ada relevansi antara teks fiksi Hamlet 
dengan refleksivitas antropologi. 

Belum lagi kalau wacana persandingan sastra dan antropologi 
itu dikembangkan lewat karya Budiman (1994:4-56) yang 
membahas Sri Sumarah karya Umar Kayam, Nyanyian Angsa karya 
WS. Rendra, dengan teori Levi-Strauss dan Turner, merupakan 
bagian tak terpsiahkan dari sisi antropologi sastra. Antropologi 
sastra ternyata dapat menjembatani keindahan cipta sastra yang 
bernuansa etnografi atau etnografi sastra. Semula, kemungkinan 
hanya sebuah main-main dan iseng, ketika para peneliti antropologi 
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sastra mulai melirik karya-karya folklor lisan dan lainnya. Namun 
realitasnya ternyata antropologi sastra justru lebih mengasyikkan. 
Kajian antropologi sastra justru mampu merambah asset budaya 
yang terekam dalam sastra.

Entah disadari atau tidak, sampailah kita pada “generasi hilang”, 
yang teraleniasi budaya. Kita sedang mengalami flu budaya, hingga 
banyak manusia Indonesia teraleniasi. Kisah wayang Petruk Dadi 
Ratu (Lombard, 2005:135) adalah gambaran rakyat yang awalnya 
teraleniasi. Budaya priyayi yang gencar, banyak menggunakan “printah 
halus”, sering menggilas wong cilik. Petruk, sebenarnya gambaran 
wong cilik. Hanya atas kekuatan pusaka Ngamarta, dia dapat menjadi 
raja. Masalahnya, kalau sekarang banyak Petruk jadi raja, yang lupa 
pada “Karangkedhepel”, berarti orang itu sedang flu berat.

Tak hanya itu, kita juga telah teraniaya oleh budaya yang kita 
rajut sendiri. Manusia itu perajut budaya ulung, terus-menerus, 
tidak pernah jenuh. Dia akan merasa pegal linu, ketika virus-virus 
flu budaya itu sudah terasa bengal di hidung. Maaf, ketika kita 
sedang terjangkiti flu budaya, kelihatannya kita tidak sakit. Padahal, 
sebenarnya kita sedang menderita. Itulah budaya kita, terlebih lagi 
orang-orang yang meminjam istilah Hidayah (2010:88) “berotak 
reptil”. Ingat kan kasus cicak buaya, bahkan sampai jilid 2, hingga 
kini juga masuk peti es. Konon, di bidang korupsi, orang yang 
berotak reptile akan terproses untuk senantiasa mempertahankan 
kelangsungan hidup, membentuk kebiasaan buruk yang sulit 
diubah. Berbeda dengan otak mamalia, memproses peraaan, 
memori seks, lapar, tidur, cinta, dan penuh kelembutan.

Orang yang memiliki otak reptil terlalu sensitif, hingga 
terjangkiti flu budaya, mau tidak mau akan memunculkan 
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tiga hal: (1) pusing-pusing, kebingungan, (confuse), stamina 
berkurang drastis, (2) batuk-batuk budaya, yang terasa getir,tidak 
enak didengar karenabunyi “cekroh” itu bukan suara lagu Kutut 
Manggung, (3) memuntahkan riak-riak budaya yang tak sedap 
dipandang. Pendek kata, ketiga hal itu merupakan dampak yang 
selalu hadir pasca flu-flu budaya melanda bangsa ini, yang apabila 
kita tidak tahan akan terkulai. Paling tidak kita akan sampai pada 
tingkat (a) jeleh dan (b) jijik, hingga menyatakan generasi sekarang 
sudah tidak berbudaya lagi. Lingkaran setan sudah tidak mungkin 
terputus, senyampang manusia itu masih bernafas. Bernafas, 
artinya masih menghembuskan budaya.

Tidak sadarkah kita, bahwa di sekeliling ini sudah bertebaran 
limbah-limbah budaya. Kita semakin sulit bernafas segar, 
berbudaya luhur, yang steril. Saya pikir akan nonsence. Namun, 
sering banyak teman yang tidak sependapat. Utamanya, ketika ada 
acara “table discussion” di redaksi Suara Merdeka, saya bersama 
Tanto Mendut dan Moh Sobary (25 Juni 2006), saya sentil: orang 
Jawa jelek. Sontak, waktu itu tanggapan semakin memaki saya. 
Tidak hanya di ruang diskusi, tapi pas diskusi, banyak yang memaki. 
Padahal, hasil simakan saya, memang begitu, orang Jawa sedang 
flu budaya. Dengan rintihan, kita sudah diombang-ambingkan, 
ditenggelamkan, dikileni, dan tak terasa diformat oleh limbah 
budaya. Hampir semua hal, mulai dari persoalan menyeberang 
jalan, beli brambang, menonton teve, bermain HP, kenduri, 
mengubur jenazah, mandi, dan sebagainya sudah terpoles oleh 
limbah budaya yang semakin dahsyat.

Tiba-tiba saja,sejak saya pulang dari Mekah, tanggal 12 
Nopember 2012 sore, budaya sakit bangsa yang pernah saya 
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tinggalkan 40 hari kambuh lagi. Selama lebih sebulan saya tidak 
menyaksikan TV (Indonesia) yang banyak memutar tayangan 
“rumah sakit jiwa” (pinjam istilah mas Nano, yang dikutip berkali-
kali oleh Emha Ainun Nadjib (1995:277). Yang mengherankan, 
Caknun (sebutan Emha, meragukan akan cramah Nano (1992) itu 
omongan orang sama-sama sakit jiwa atau orang waras. Tulisan itu 
seutuhnya berbunyi “saya merasa dunia sedang berbubah menjadi 
sebuah rumah sakit jiwa. Dokter-dokter bersembunyi di balik tabir 
tak tembus pandang. Suara mereka hanya gema-gema, tak pernah 
jelas apa maknanya. Dan saya ada di sana, ada di sana….”.

Saya paham, bahwa yang dimaksud dunia di wacana itu tak 
lain yang bangsa kita ini. Mudah-mudahan betul terkaan saya. 
Pasalnya, saya menyaksikan sejak orde baru hingga orde reformasi, 
yang berjilid-jilid itu, memang orang-orang seperti  sedang sakit 
jiwa.Masih mending kalau mereka sudah direhabilitasi di rumah 
sakit jiwa, artinya agak terkendali. Paling tidak, yang sakit jiwa itu 
dapat disuntik tidur, biar tidak tampak gilanya. Sayangnya, dokter-
dokter semua bersembunyi. Metafor semacam itu, tidak lebih 
adalah potret budaya kita yang sedang carut marut ini.

Semua yang tidak tahan pada proses alami flu budaya, akan 
terjepit dan teralineasi. Orang yang kehabisan akal membaca tanda-
tanda budaya, semakin terdesak dan teralineasi oleh budaya itu 
sendiri. Manusia semakin diserang oleh waktu dan ruang. Sebagai 
contoh, (1) anak kecil sudah jauh dari wacana “susu murni”, yang 
dikantongi seorang ibu, melainkan harus  minum susu “bergambar 
bendera” dan lembu. Padahal, senyatanya antara anak dan ibu 
dapat saling ibadah dengan susu asli itu. (2) undangan pernikahan 
sudah semakin membentuk wacana vulgar, dengan tulisan “tanpa 
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mengurangi rasa hormat, mohon maaf kami tidak menerima 
tamu di rumah.” Beranikah anda menulis “tanpa mengurangi rasa 
hormat, kami tidakmenerima sumbangan dalam bentuk apa pun, 
kecuali doa.”

Biarpun mereka ada yang persetan (rai gedheg), yang sedang 
flu dan sakit Jiwa, lalu melakukan supata “gantung saya di Monas”, 
gantung saya di tugu Menado, tetapi mata dan telinga masyarakat 
sulit dihapus begitu saja. Masyarakat memiliki stempel yang jauh 
lebih paten. Maka, ketika ada anggota DPR RI yang selingkuh 
dengan sekretaris, ada pejabat yang diduga selingkuh, Kapolsek 
dengan kapolsek selingkuh di DIY, bupati/wali kota yang hobi 
masuk penjara, ini menandai bahwa Jawa yang luhur telah luntur 
(Endraswara, 26 Maret 2012). Tegasnya, yang ada di sampah itu 
“dulu bunga-bunga harum”. Bukankah begitu. 

Berhadapan dengan flu budaya, layak apabila kita mewaspadai 
fenomena budaya di depan mata, yaitu: (1) orang-orang yang gemar 
menggunakanngelmu orong-orong, untuk meloloskan identitas 
dirinya, mengkhalalkan berbagai hal, agar dirinya mendapat 
kenikmatan, (2) orang-orang yang menggunakan ngelmu manggis 
(Endraswara, 2012), akan berbahaya ketika sedang memegang 
pimpinan apa pun. Kedua hal terakhir ini, adalah potret orang-
orang yang sedang terkena flu budaya, yang cepat atau lambat 
akan mengalineasi orang lain. Biasanya orang tersebut bertindak 
budaya dengan “inner wordly”, artinya berorientasi keduniawian.  
Tingkah budayanya tidak bertujuan untuk “common goodness 
in others”, artinya migunani tumrap sesame (liyan), melainkan 
banyak merugikan pihak lain.
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Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta

A. Pendahuluan 

Istilah folklor mempunyai beberapa batasan. Jonas Balys 
mengatakan bahwa folklor menampung kreasi-kreasi masyarakat, 
baik yang primitif maupun yang modern. Dengan menggunakan 
bunyi dari kata-kata dalam bentuk puisi dan prosa, meliputi 
kepercayaan dan ketahayulan, adat kebiasaan serta pertunjukan 
tari-tarian, dan drama-drama rakyat (Leach, 1949: 398). Folklor 
diturunkan melalui mulut ke mulut, sehingga Marius Barbeau 
mengatakan bila kita menyaksikan tukang kayu mengajarkan 
kepada anak-anaknya bagaimana cara menggergaji, mengetam, 
memasah, dan  bagaimana cara menggunakan alat-alat 
pertukangan kayu berarti kita sudah memasuki dunia folklor. 

Demikian pula bila kita mendengarkan lagu nina bobok 
didendangkan untuk menidurkan bayi, bila kita mendengar 
ungkapan suatu cerita rakyat dituturkan kembali. Bila kita 
menyaksikan seorang ibu mengajar seorang anaknya menjahit, 
menyulam, dan memasak.Demikian pula disebut folklor bila 
tukang sepatu, sais, petani, dan sebagainya mengajarkan segala 
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sesuatu kepada anak-anaknya secara tradisional dengan lisan 
dan contoh-contoh meneruskan pengetahuan yang mereka miliki 
kepada generasi yang lebih muda tanpa menggunakan bulu-buku, 
melainkan dengan contoh-contoh dan kata-kata yang diucapkan 
(Leah, 1949:398). 

Cara penuturan dan penularan pembuatan makanan 
tradisional menjadi acuan bahwa makanan tradisional termasuk 
folklor. Tulisan ini berusaha untuk memaparkan konsep makanan 
tradisional, jenis makanan rakyat, makanan rakyat sebagai sumber 
informasi kebudayaan daerah. 

B. Konsep Makanan

Makanan dideskripsikan adalah segala sesuatu yang tumbuh 
di sawah, ladang, dan kebun ataupun segala sesuatu yang 
berasal dari laut dan dipelihara di halaman, di rumah, di padang 
rumput, atau di daerah peternakan, atau dapat dibeli di pasar, di 
warung, dan di rumah makan (Dananjaya, 1988:182). Berdasarkan 
pemahaman tersebut, maka makanan dapat berasal dari tanaman, 
hewan, atau merupakan produksi manusia yang diolah dari 
bahan-bahan yang berasal dari produk olahan berbagai campuran 
makanan atau dari tanaman dan hewan yang diolah dengan cara 
tertentu. Masyarakat pada masa yang lalu, pada perkembangan 
peradabannya memandang makanan adalah hal penting yang 
harus dicukupi dalam kehidupan. Oleh karena itu, maka kehidupan 
pada masa lalu difokuskan untuk mencari makan. Pada masa 
orde baru terdapat penyadaran masyarakat terhadap pentingnya 
kandungan gizi dalam makanan dan kebutuhan manusia akan gizi 
dari makanan yang dimakanny, sehingga muncul slogan empat 
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sehat lima sempurna. Dewasa ini kesadaran orang terhadap 
jenis dan kualitas makanan menjadi sangat tinggi. Masyarakat 
diserukan agar menanam makanan dengan sehat, mengolah 
makanan dengan baik, menyajikan dengan baik sehingga tercapai 
keseimbangan gizi dan kesehatan yang lebih baik. 

Makanan rakyat adalah makanan yang diperoleh dari 
tanaman, hewan, binatang, maupun dari produk olahan yang 
macam makanan maupun cara mengolahnya maupun resepnya 
berasal dari kebiasaan dan tradisi masyarakat, diturunkan dan 
ditularkan secara lisan berturun temurun.Konsep makanan rakyat 
hampir sama dengan makanan tradisional. Konsep makanan 
rakyat diperoleh, dibuat, diproduksi, dan menjadi makanan 
yang digemari, dan kadang pada jenis makanan khusus selalu 
dihidangkan pada kesempatan-kesempatan tertentu. Konsep 
makanan tradisional perlu dijelaskan karena dalam konstruk 
budaya Jawa terdapat istilah budaya tradisi dan budaya kraton. 
Hal tersebut menunjuk pada dua subkultur yang secara jelas dapat 
dibedakan, dengan meminjam istilah Redfild, tradisi besar dan 
tradisi kecil. Tradisi besar terdapat dalam istana dan di kota-kota 
(negara) sedang yang kedua di pedesaan (Kartodirdjo, 1986: 409). 
Dalam perkembangannya, selama beberapa abad kebudayaan 
Jawa telah mengalami proses yang memungkinkan proses saling 
mempengaruhi antara kedua sub subkultur itu.

Meminjam istilah di atas, maka istilah makanan rakyat dengan 
makanan tradisional agak mempunyai perbedaan. Makanan 
tradisional, termasuk di dalamnya adalah makanan tradisi 
keraton, yaitu makanan yang diproduksi untuk dimakan oleh raja 
dan para kerabat keraton. Ada perbedaan sifat yang menonjol 
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antara makanan rakyat dengan makanan tradisional keraton itu. 
Makanan rakyat bersifat sederhana, apa adanya secara penyajian, 
sementara makanan tradisional keraton pemilihan bahan dan 
penyajian sangat diperhatikan.

Ciri-ciri utama pengenal folklor di antaranya penyebaran 
pewarisannya bersifat lisan, disebarkan relatif tetap atau dalam 
bentuk standar. Disebarkan di antara lokasi tertentu dalam waktu 
yang cukup lama, ada dalam bentuk versi-versi, bersifat anonim, 
menjadi milik bersama (Dananjaya, 1988:4). Bila ditilik dari ciri-
ciri pengenal tersebut, maka makanan rakyat maupun makanan 
tradisional keraton termasuk ke dalam folklor. Dalam tulisan ini 
dipilih istilah makanan tradisional karena mempunyai cakupan 
makna yang lebih luas.

C. Cara Memperoleh Makanan

Seperti disebutkan di atas, cara pemeroleh makanan 
tradisional adalah dari tanaman yang bisa langsung dipilih atau 
diolah dulu melalui pengolahan khusus. Dalam tulisan ini akan 
membahas tentang makanan tradisional yang diperoleh dari 
pengolahan. Adapun bentuk-bentuk pengolahan makanan 
tradisional adalah proses pemasakan dan peragian(fermentation) 
direndam air garam atau dibungkus dengan abu dan garam 
atau bahkan batu bata dan garam.Pada proses pemasakan 
pada makanan tradisional Jawa dikenal cara-cara digodhog atau 
direbus, didang atau dikukus, digoreng, dogangsa (digoreng 
dengan minyak yang sangat sedikit), disangrai (digoreng tidak 
dengan minyak atau dengan pasir), ditim, dibakar, dipanggang, 
dan dideplok atau ditumbuk.
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Adapun makanan yang dihasilkan dari peragian adalah tape 
ketela pohon, tape beras ketan, dan pembuatan tempe benguk, 
tempe gembus, tempe dhele, tempe bungkil, dan tempe bongkrek. 
Makanan yang dihasilkan dari proses pemasakan direbus adalah 
gedhang godhog atau pisang rebus, kacang godhog atau kacang 
tanah rebus, dhele godhog atau kedelai rebus, tela godhog atau 
ketela rebus, serta semua umbi-umbian yang direbus. Makanan 
yang dihasilkan dari pengukusan adalah nasi jagung yang dimasak 
menggunakan dandang dan kencengkemudian dikukus dengan 
kukusan pembuatan bothok, pepes, dan pelas. Pemasakan yang 
menggunakan proses digoreng adalah aneka masakan berbentuk 
gorengan, sedangkan makanan yang diproses dengan digangsa, 
yaitu tumis/oseng-oseng, untuk pembuatan makanan yang 
diproses dengan disangrai adalah kerupuk, kacang, jagung. Untuk 
makanan yang diproses dengan ditim adalah nasi tim dan makanan 
lain yang berbentuk tim. Makanan yang dihasilkan dengan dibakar, 
yaitu sate, jagung, bahkan pisang bakar, dan sebagainya. Makanan 
yang dihasilkan dengan dipanggang adalah ikan panggang, 
daging panggang, ayam panggang, dan sebagainya. Makanan 
yang dihasilkan dengan didheplok atau ditumbuk adalah gethuk, 
gemblong, atau jadah.

D. Jenis Makanan Tradisional

1. Berdasarkan Fungsi Makanan

a. Makanan untuk sesaji

Jenis makanan tradisional meliputi jenis makanan berdasarkan 
fungsi makanan dan jenis makanan berdasarkan bahan dasar 
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makanan. Tradisi Jawa menganut sistem keselarasan alam, oleh 
karena itu untuk keperlan upacara tradisi, kesenian tradisional, 
serta semua maksud atau “ujub” yang menginginkan menyapa 
alam agar terjadi keseimbangan yang pada akhirnya terjadi 
keselamatan, maka diperlukan sesaji. Sesaji dalam tradisi Jawa 
terdiri dari perpaduan bunga-bungaan, makanan, kadang berupa 
unggas, dan minuman.

Adapun makanan yang digunakan untuk sesaji biasanya tidak 
memperhatikan rasa yang lezat, namun lebih pada bentuk yang 
sesuai dan estetis karena kadang-kadang sesaji dipasang ditempat 
upacara atau diletakkan ditempat umum. Makanan tradisional 
yang digunakan untuk sesaji tergantung, dengan bentuk upacara 
tradisinya. Hal tersebut disebabkan sesaji mengandung makna 
simbolik, harapan, dan doa agar selamat. Doa dan harapan tersebut 
divisualkan dalam bentuk makanan-makanan tradisional. Seperti 
misalnya sesaji yang digunakan pada upacara Tradisi Meminta Hujan 
melalui Sintren di Dusun Klepusari, DesaTambaksari, Kecamatan 
Kedungrejo, Kabupaten Cilacap, dideskripsikan sebagai berikut.

1) Bubur putih, yaitu beras putih yang dimasak dengan santan 
kelapa dan garam.

2) Bubur merah, yaitu beras putih yang diaduk dengan santan 
kemudian diberi gula Jawa.

3) Sayur daun singkong
4) Tempe bacem
5) Kopi manis
6) Kopi pahit
7) Teh manis
8) Teh pahit.
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Masakan tersebut kemudian disusun dalam dua baki bersama 
dengan perangkat yang lain, seperti kelapa muda, rucuhbunga 
mawar, minyak fanbo, rokok menyan, rokok cengkeh, pisang raja, 
pisang ambon, nasi, kinangan, daun tawa, dan air putih. Untuk itu, 
maka rasa dan kelezatan sayur singkong, bubur, dan tempe bacem 
tidak begitu diperhatikan, karena sesaji tersebut tidak dimakan.

Pada sesaji upacara Tingkeban di Kabupaten Bantul Yogyakarta 
memakai sesaji makanan berupa tumpeng, gudhangan, pisang 
raja, nasi golong, nasi kupat, jenang merah, jenang putih, jenang 
sungsum, jenang palang, jenang baro-baro, jenang manca warna, 
jenang sliring, jenang mega mendhung penyon, jajan pasar, rujak, 
dan dhawet.

Pada makanan untuk sesaji Tingkeban tersebut tampak adaya 
penonjolan wujud dan estetika penyajian, sehingga rasa diabaikan 
seperti contoh pembuatan jenang palang yang merupakan jenang 
putih kemudian di atasnya diberi parutan kunyit dan irisan gula 
jawa, kunyit dan gula jawa, ditaburkan dengan posisi melintang 
atau membentuk tanda positif.

Sementara itu untuk pembuatan jenang manca warna  juga 
mengabaikan rasa, lebih dipentingkan terwujudnya bentuk 
disertai warna yang diinginkan. Jenangmanca warna merupakan 
jenang yang dibuat dengan berbagai warna seperti putih, merah, 
hitam, dan kuning. Warna merah diambilkan dari waarna gula 
jawa, warna hitam dari angus, dan warna kuning dari kunyit. 

b. Jenis makanan tradisional untuk makanan sehari-hari

Jenis makanan tradisional ini tidak begitu menonjolkan 
bentuk, estetika, namun lebih dipentingkan pada rasa yang sesuai 
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dengan selera dan lidah orang yang makan. Namun, demikian 
selera makanan tiap daerah kadang mempunyai selera yang 
hampir sama sehingga bisa ditandai. Seperti misalnya masyarakat 
Yogyakarta, Magelang, dan Temanggunglebih senang dengan rasa 
manis pada masakannya, masyarakat Jawa Timur senang lebih 
dengan sedikit asin, dan sebagainya.

Untuk membuat makanan tradisional, maka orang Jawa 
menggunakan aneka bumbu yang diambil dari lingkungannya. 
Beberapa bumbu pawon menjadi bumbu yang selalu digunakan 
di samping garam dan gula jawa, yaitu digunakannya salam dan 
lengkuas. Dibalik kearifan lokal masyarakat Jawa, tentu terkandung 
manfaat yang dipunyai oleh salam dan lengkuas. Pemakaian daun 
salam pada masakan Jawa, ternyata mempunyai khasiat yang 
besar, karena daun salam mengandung minyak atsin(0,05%) dan 
juga mengandung sitral dan eugenoltanin serta flavonoida yang 
berguna untuk menurunkan kadar gula dalam darah (Atun, 2010: 
97). Sementara lengkuas berguna untuk menurunkan tekanan 
darah tinggi, melancarkan darah, menambah nafsu makan dan 
menyegarkan badan (Djojoseputro, 2012: 50).

Makanan tradisional untuk konsumsi sehari-hari masyarakat 
dirumuskan dalam resep yang sangat banyak. Demikian pula 
makanan tradisional untuk konsumsi sehari-hari ini dibagi 
menjadi masakan untuk dimakan bersama makanan utama, yaitu 
nasi, jagung, atau gaplek dan makanan kecil berupa kudapan 
sederhana. Makanan tradisional yang dikonsumsi oleh masyarakat 
yang dimakan bersama makanan utama dapat dipilah menjadi.
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Daftar Contoh Makanan Berbentuk Sayur

No. Nama 
Masakan Bahan Bumbu

1. Lodheh/ 
jangan 
padhamara

Sayuran (kubis, 
kacang panjang, 
buncis, jipang, te-
rong) bisa dipadu 
atau salah satu

Santan kelapa, cabai, bawang 
merah, bawang putih, tomat, 
salam, lengkuas, garam, gula 
jawa

2. Jangan 
Bening

Bayam, jagung Bawang putih, kunci, garam, 
gula pasir

3. Oseng-oseng Tempe, tahu, 
buncis, kacang, 
kangkung

Bawang putih, bawang 
merah, cabai, tomat, garam, 
gula jawa, salam, lengkuas

4. Oblok-oblok Mbayung Santan kelapa, bawang 
merah, bawang putih, tomat, 
cabai, garam, gula jawa, 
salam, lengkuas

5. Jangan asem Boncis, kacang 
panjang, kacang 
tanah, melinjo, 
so, jagung

Belimbing wuluh, asam, 
cabai, bawang merah, 
bawang putih, salam, 
lengkuas, gula, garam

6. Brongkos Daging sapi, 
kacang tholo, 
tahu, krecek

Keluwak, bawang merah, 
bawang putih, kunyit, daun 
jeruk, ketumbar, gula, garam, 
santan, salam, lengkuas

7. Rawon Daging sapi Keluwak, bawang merah, 
bawang putih, kunyit, daun 
jeruk, ketumbar, gula, garam, 
salam, lengkuas

8. Jangan Sop Wortel, kubis, 
kentang, onclang, 
sledri

Merica, pala, bawang putih, 
garam

9. Pecel Aneka sayuran, 
seperti 
gudhangan

Kancang tanah, gula jawa, 
asam, garam, cabai, bawang 
putih, daun jeruk purut, asem

10. Gule Daging kambing/
daging sapi/
daging ayam/kikil

Santan, daun kunyit,daun 
jeruk, serai, asam, bawang 
merah, bawang putih, 
cabai merah, kunyit, jahe, 
lengkuas, garam, gula jawa
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No. Nama 
Masakan Bahan Bumbu

11. Bothok Tahu/tempe, 
petai cina, teri 
nasi

Kelapa parut muda, 
belimbing wuluh, cabai hijau, 
tomat hijau, cabai rawit, 
daun pisang, bawang merah, 
bawang putih

12. Sambel 
Goreng

Jerohan/
daging,kentang, 
krecek

Santan, cabai, bawang putih, 
tomat, gula jawa, garam, 
salam, lengkuas

13. Terik Telur, tahu, 
tempe

Santan, kecap, bawang putih, 
bawang merah, ketumbar, 
salam, lengkuas, gula jawa, 
garam

14. Urap/
gudhangan

Aneka sayur, 
mbayung, daun 
papaya, cipir, 
kacang panjang, 
combrang, bunga 
pisang, taoge, dll

Parutan kelapa yang agak 
muda, daun jeruk purut, 
garam, gula jawa, bawang 
putih, kencur, salam, 
lengkuas

15. Tumis Tempe, kacang 
tanah, kentang

Bawang merah, bawang 
putih, cabai, kemiri, gula 
pasir, garam

16. Bakwan Jagung, tepung 
terigu, wortel

Merica, garam, bawang 
putih, santan, telur, garam, 
minyak tanah

17. Sate Daging kambing/
daging sapi/
daging ayam/
daging kelinci, dsb

Ketumbar, bawang putih, 
bawang merah, gula jawa, 
garam, kecap manis, kacang 
tanah, cabai merah

18. Mangut Lele/ikan Garam, bawang merah, 
bawang putih, kemiri, santan, 
daun jeruk, kunyit, serai, 
salam, lengkuas, garam, gula, 
kencur, terasi bakar, kemiri, 
cabai merah, ketumbar
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Daftar Contoh Makanan Tradisional yang Berbentuk Lauk
No. Nama Lauk Bahan Bumbu
1. Tempe, 

tahu, ayam/
bacem

Tempe, tahu, 
ayam

Bawang merah, bawang 
putih, ketumbar, tomat, asam, 
gula jawa, gula pasir, salam, 
lengkuas

2. Semur Tahu, tempe, 
daging, soon

Jahe, serai, cengkih, salam, 
lengkuas, santan, kecap manis, 
bawang merah, bawang putih, 
ketumbar, merica, pala, kemiri, 
garam

3. Gecok 
Ganem

Daging giling Bawang putih, bawang merah, 
ketumbar, kemiri, santan 
kelapa, salam, lengkuas

4. Besengek Daging sapi Minyak goring, daun jeruk, 
salam, serai, santan, bawang 
putih, bawang merah, cabai 
merah, ketumbar, jitu, kemiri, 
kunyit, terasi, lengkuas, asam 
jawa, gula pasir, garam

Daftar Contoh Makanan Tradisional Berbentuk Sambal

No. Nama 
Sambal Bahan Bumbu

1. Sambal 
Terasi

Cabai merah Minyak, kemiri, terasi, gula 
merah, garam

2. Sambel 
Bawang

Cabai rawit Bawang putih, garam

3. Sambal 
Tomat

Tomat, cabai 
merah

Minyak, bawang putih, bawang 
merah, garam, terasi, gula merah

4. Sambel 
Tumpang

Tempe 
semangit

Kelapa parut, santan, bawang 
merah, bawang putih, cabai 
merah, kencur, terasi, garam, gula 
merah
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Daftar Contoh Masakan Tradisional yang Berbentuk Nasi
No. Nama Lauk Bahan Bumbu
1. Nasi Gurih Beras Santan, merica, kacang panjang, 

garam, salam
2. Nasi Kuning Beras Bawang putih, merica, garam, 

kunyit, salam
3. Nasi 

Megana
Beras, nangka 
muda, kacang 
panjang

Serai, salam, garam, daun jeruk, 
bawangg putih, bawang merah, 
kencur, terasi, gula

Daftar Makanan Tradisional yang Berbentuk Kudapan 

No. Nama 
Makanan Bahan

1. Apem Kelapa, gula, daun pandan, tepung beras, 
santan, ragi, tepung terigu

2. Awug-awug Tepung ketan, kelapa parut, garam, gula merah, 
daun pandan

3. Carang Gesing Telur ayam, gula, pasir, santan, garam, daun 
pandan, pisang raja, daun pisang

4. Cenil Tepung kanji, garam, daun pandan, kelapa 
muda parut, gula pasir

5. Cucur Gula merah, daun pandan, tepung beras, 
tepung terigu, garam, minyak goreng

6. Dadar Gulung Tepung terigu, kuning telur, garam, santan, 
kelapa parut, gula merah

7. Gemblog Tepung ketan, tepung beras, kelapa, garam, 
santan kental, minya

8. Geplak Tepung beras, gula pasir, kelapa parut, garam

9. Jadah Manten Beras ketan, santan, garam, daun pandan, 
bamboo, daging, daun salam, daun jeruk, 
sminyak, ketumbar, merica, pala, bawang 
merah, bawang putih, kemiri, gula merah, telur, 
tepung terigu

10. Kelepon Tepung beras, tepung beras, daun pandan, air 
kapur, gula merah, kelapa parut, garam



145F o l k l o r  N u s a n t a r a :  H a k i k a t ,  B e n t u k ,  d a n  F u n g s i

No. Nama 
Makanan Bahan

11. Jongkong Tepung beras, tepung tapioka, kapur sirih, gula 
merah, garam halus, kelapa parut

12. Kueku Tepung ketan, gula, garam, daun pisang, kacang 
hijau, gula, garam

13. Lapis Santan, garam, daun pandan, gula pasir, tepung 
beras, kanji

14. Lopis Ketan Beras ketan, air kapur, garam, daun pisang, 
kelapa parut, gula merah

15. Madu Mangsa Santan, gula pasir, daun pandan, tape ketan, 
kelapa parut, kertas minyak

16. Mendut tepung ketan, garam, kapur sirih, daun pandan, 
kelapa parut, gula pasir, garam, santan, tepung 
beras 

17. Nagasari Tepung beras, tepung kanji, santan, garam, 
pisang raja, gula pasir, daun pisang

18. Ondhe-ondhe Gula pasir, telur, minyak goring, tepung terigu, 
wijen, minyak

19. Putu Ayu Tepung terigu, gula pasir, telur, santan, kelapa 
muda

20. Putu Mayang Tepung beras, tepung kanji, santal kentan, daun 
pandan, gula pasir, garam

21. Rengginang Beras ketan, bawang putih, terasi udang, jeruk 
nipis, gula pasir, garam, minyak goreng

22. Sagon Kelapa, tepung kanji, daun pandan, gula, telur, 
sanrtan

23. Serabi Tepung terigu, garam, telur, santan, gula jawa, 
gula pasir, daun pandan, garam

24. Wajik Beras ketan, kelapa parut, gula jawa
25. Wingka Babat Tepung ketan, tepung kanji, gula pasir, telur, 

kelapa parut, garam, santan kental

c. Makanan tradisional untuk acara khusus

Tradisi Jawa mengenal acara khusus berkaitan dengan 
pernikahan, kelahiran bayi, sunatan, syukuran. Acara tersebut 
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bersifat pesta. Pada waktu tersebut makanan tradisional menjadi 
pilihan untuk hidangan. Pada masyarakat Jawa terutama DIY dan 
Jawa Tengah, masakan tradisional yang dihidangkan biasanya nasi 
putih, sambal goreng daging, kerupuk, acar, maupun oseng-oseng 
buncis, dan daging empal, sedangkan untuk makanan kudapan 
biasanya adalah wajik, gemblong, lemper, emping.

Untuk acara selamatan, masakan disajikan dalam bentuk 
“besekan”. Adapun isinya biasanya adalah apem, ketan, kolak, oseng-
oseng buncis, bakmi, suwiran ingkung, urap, telur rebus, tempe 
bacem, peyek teri, peyek kacang, kerupuk, sambal gireng.Selain itu 
dalam tradisi Jawa terdapat selamatan dalam skala besar berupa 
upacara-upacara tradisi yang kemudian diakhiri dengan kembul 
bujana.Adapun makanan yang disajikan biasanya adalah gudangan, 
tempe, tahu, ingkung, apem, bakmi, kerupuk,  peyek, dan bregedel. 

d. Makanan tradisional sebagai informasi kebudayaan daerah

Berdasarkan uraian di depan tampak adanya ciri khas 
yang menonjol pada bahan-bahan makanan tradisional. Ciri 
khas tersebut adalah sebagian masakan tradisional memakai 
santan kelapa dan bumbu pawon yang lengkap. Hal ini tampak 
mengandung makna sekaligus penunjuk bahwa nenek moyang 
dulu sebagai penghasil resep sekaligus masyarakt yang 
mengkonsumsi hasil masakannya merupakan masyarakat yang 
mempunyai hasil kebun kelapa. Lebih lanjut tampak masyarakat 
agraris yang menghasilkan empon-empon lengkap. Di samping itu, 
perlu penelitian lebih lanjut akan adanya perpaduan pemakaian 
santan kelapa dan empon-empon, apakah empon-empon yang 
digunakan sebagai bumbu itu merupakan penetralisir kolesterol 
darisantan kelapa. 
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Pada makanan tradisional yang berbentuk kudapan tampak 
dominasi penggunaan tepung beras, tepung terigu, tepung 
tapioka, beras putih, beras ketan, dan kelapa. Hal ini dapat 
dikatakan sebagai penanda bahwa nenek moyang dulu adalad 
masyarakat agraris yang mempunyai hasil panen berlimpah. Oleh 
karena itu mesyarakat berkesempatan untuk membuat resep-
resep makanan kudapan yang berbahan dasar dari makanan 
pokoknya. Apabila makanan pokok tidak mencukupi mustahil 
masyarakat mampu membuat varian makanan kecil untuk aneka 
kepentingan. 

Adanya pembagian tampilan berdasarkan fungsi makanan 
tradisional menandakan adanya budaya menghormati alam yang 
tinggi dari masyarakat, atau adanya sifat hamemayu hayuning 
bawana pada masyarakat terhadap alam semesta. Demikian 
pula adanya perpaduan bumbu dan bahan serta pertimbangan 
resep untuk makanan tradisional kudapan menunjukkan adanya 
kreatifitas dan kecerdikan serta estetika dari leluhur. 

Sebagai folklor, penelitian tentang asal usul makanan 
tradisional menurut daerahnya tentu membutuhkan pendekatan 
dan teori tersendiri mengingat penyebarannya yang sangat cepat.

E. Penutup

Makanan tradisional sebagai bagian dari folklor mempunyai 
spesifikasi terkait dengan pemerolehan makanan tersebut. Di 
samping itu terdapat spesifikasi makanan tradisional berdasarkan 
fungsinya, yaitu makanan tradisional yang berupa masakan 
yang dimakan, untuk sesaji, dan untuk pesta, serta kesempatan 
khusus. Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa dalam makanan 
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tradisional terdapat informasi keberadaan, dan posisi budaya 
masyarakat penghasil makanan tradisional tersebut.

Keberadaan masyarakat Jawa masa lalu adalah masyarakat 
yang sudah mempunyai budaya yang sangat tinggi. Termasuk di 
dalamnya adalah adanya kreatifitas dan kecerdasan. Masyarakat 
Jawa pada masa lalu telah mengolah tanah dengan sangat hati-
hati.
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Bagian Tujuh
SUNAT RITUAL, RELIGIOSITAS, 

DAN IDENTITAS KULTURAL ORANG DAWAN DI NTT 1

Oleh Dr. Yoseph Yapi Taum, M.Hum.   
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

A.  Pengantar 

Tradisi sunat (male circumcision) dalam masyarakat Dawan 
yang telah dipraktikkan berabad-abad lamanya memiliki 
karakteristik yang unik, terutama dengan pelaksanaan hubungan 
seks wajib pasca sunat yang disebut sifon. Sunat dilaksanakan di 
sungai atau kali yang airnya mengalir, dan sifon dilaksanakan di 
kebun atau di alam terbuka. Masing-masing pilihan itu mengandung 
makna tersendiri yang menarik untuk ditelaah. Studi ini mencoba 
menelusuri tradisi sunat dan sifon itu.  Akan diperhatikan 
makna dan fungsi tradisi ini beserta latar belakang mitologis 
dan pergeserannya dalam masyarakat Dawan. Bagaimanapun, 
tradisi yang sangat pervasif ini telah ikut membentuk peradaban 
masyarakat Dawan dan menjadi bagian dari identitas kultural dan 

1 Tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian lapangan yang dibiayai melalui 
beasiswa Hibah Bersaing Perguruan Tinggi TA 2007/2008 DP2M Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas, Nomor: 161/SP2H/PP/DP2M/111//2008, 
tanggal 6 Maret 2008. Ucapan terima kasih disampaikan kepada DP2M Dikti 
dan Drs. Anton Berkanis, M.Hum. (Rektor Universitas Timor di Kefa) yang telah 
memfasilitasi studi lapangan tersebut. 
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ekspresi religiositas masyarakatnya.

Tradisi  sunat  sudah dikenal sebagai sebuah proses operasi 
pemotongan kulup penis yang tertua dan diterima dalam berbagai 
adat sosial-budaya dan agama dalam banyak komunitas di berbagai 
belahan dunia. Topik mengenai tradisi sunat sudah menjadi sebuah 
isu akademis (scholarly discussion) yang mendapat perhatian yang 
luas. Tahun 1994, tema ini dibahas dalam International Conference 
on Population and Development di Kairo, Mesir, yang menghasilkan 
sebuah program aksi yang terutama bertujuan meningkatkan 
kesehatan reproduksi wanita. Laki-laki disebut dalam dokumen 
tersebut karena mereka bertanggung jawab untuk mendukung 
kesehatan reproduksi dan seksual pasangannya, dan diharapkan 
dapat menghilangkan kekerasan dan tindakan-tindakan seksual 
yang berbahaya (Hull dan Budiharsana, 2001: 60). Dalam 
pengamatan Hull dan Budiharsana, fokus pada laki-laki itu belum 
berhasil mengidentifikasi dan meningkatkan masalah kesehatan 
reproduksi laki-laki sendiri, termasuk masalah konsep tradisional 
seksualitas laki-laki, yang memiliki implikasi terhadap wanita.  

Studi ini akan difokuskan pada tradisi sunat laki-laki (male 
circumcision). Dalam tradisi Yahudi, sunat dikenal sebagai sebuah 
ritus inisiasi (initiatory rite), yang juga dipraktikkan oleh kaum 
Muslim sebagai sebuah simbol pemurnian spiritual.  Sekalipun 
asal-usul tradisi sunat ini belum jelas benar, studi-studi akademis 
memberikan bukti awal yang menunjukkan bahwa pada zaman 
Mesir kuno, tradisi ini sudah dipraktikkan untuk menandai budak 
laki-laki. Ketika Roma mengambil alih Mesir (abad 30 SM), praktik 
sunat memiliki makna ritual, dan  hanya imam yang sudah disunatlah 
yang boleh melaksanaan ritus keagamaan tertentu (Anonim, 2008). 
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Money dan Davidson (1983: 289-292) mencatat bahwa 
tradisi sunat di Amerika Serikat mulai berkembang pesat sejak 
abad ke-18. Pada abad-abad sebelumnya, semua pria Amerika 
tidak mengenal sunat. Alasan utama berkembangnya tradisi sunat 
di Amerika Serikat adalah tumbuhnya anggapan bahwa semakin 
banyak anak laki-laki yang melakukan masturbasi. Pada abad 
ke-18, masturbasi dianggap sebagai sebuah perbuatan dosa dan 
dapat menyebabkan penyakit. Sejak saat itu, kebiasaan sunat 
bagi anak laki-laki berkembang pesat sampai sekarang. Sunat 
dipandang dapat mengobati dan mencegah tindakan masturbasi. 
Kebiasaan sunat ini, pada abad ke-20 diperkuat dengan argumen 
baru, bahwa sunat dapat mencegah kanker rahim istri. 

Di Australia, antara tahun 1890-1920, terjadi semacam revolusi 
dalam tradisi sunat laki-laki. Jika sebelumnya sunat dilaksanakan 
sebagai sebuah tindakan serampangan (mutilation practised 
by savages), ini sunat menjadi simbol kebersihan, kesehatan, 
bahkan simbol keperkasaan (Acton, 1965). Hasil pelacakan Acton 
terhadap tradisi sunat di Australia menunjukkan sejarah yang 
panjang dan adanya pengaruh agama, sosial, dan kesehatan. Acton 
menyimpulkan bahwa pelembagaan sunat laki-laki di Australia 
sebagai sebuah ‘sunat bayi rutin’ (routine neonatal circumcision) 
merupakan sebuah respons langsung terhadap ketakutan abad 
19 terhadap penyakit spermatorrhoea, adanya phobia terhadap 
masturbasi, dan di Australia dianggap sebagai sebuah tradisi 
warisan yang tidak terlalu jelas dari Inggris dan Amerika.  

Beberapa daerah di Indonesia, Filipina, Thailand, dan 
Malaysia memiliki sejarah yang panjang dalam hal tradisi sunat, 
termasuk memasukan benda-benda tertentu ke dalam penis. 
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Asal-usul tradisi ini belum jelas benar, tetapi beberapa pengamat 
yang mengungapan pandangan yang berbeda. Pendapat pertama 
mengatakan bahwa tradisi ini ditiru dari pedagang Cina yang 
menjelajah wilayah Asia Tenggara. Pendapat kedua mengatakan 
bahwa tradisi ini merupakan inovasi penduduk asli berkaitan 
dengan pembentukan daya tarik seksual ataupun dengan tujuan 
medis maupun spiritual (Hull dan Budiharsana, 2001: 61). 

Sebagaimana diungkapkan Zoske (1998: 189), masalah 
sunat dapat menjadi isu medis, moral, psikologis, dan hukum, di 
samping isu-isu penting lainnya seperti gender dan ritual religius. 
Studi ini bermaksud mengkaji dan mempelajari isu-isu tersebut 
melalui sebuah studi kasus tradisi sunat dalam masyarakat 
Dawan di Propinsi NTT. Bagi masyarakat Dawan, tradisi sunat 
yang dilaksanakan dalam masyarakat mereka tidak hanya sekedar 
sebuah tindakan pelepasan kulup dari penis, tetapi lebih dari itu 
memiliki berbagai implikasi yang kompleks, yang sangat menarik 
untuk dikaji secara akademis. 

B.  Kerangka Acuan

1. Beberapa Teori tentang Tradisi Sunat

Literatur mengenai tradisi dan asal-usul sunat  dalam ber 
Dunsmuir (1999: 1-2) mengungkap pandangan para antropolog 
dan psikolog mengenai asal-usul tradisi sunat. Para antropolog 
tidak pernah sepakat mengenai asal-usul tradisi ini. Pakar 
Mesir kuno, Sir Graham Elliot Smith, mengatakan bahwa sunat 
merupakan salah satu ciri kebudayaan ‘heliolithicum’ yang sudah 
muncul 15.000 tahun yang lalu. Mumi yang paling tua (tahun 1300 
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SM) telah disunat dan lukisan-lukisan dinding Mesir menunjukkan 
bahwa tradisi itu memang telah ada dalam masyarakat Mesir 
ribuan tahun sebelumnya. Pakar lain berpendapat bahwa tradisi ini 
muncul dalam berbagai kebudayaan tanpa saling mempengaruhi. 
Contohnya, banyak penduduk asli yang ditemukan Colombus 
di ‘Dunia Baru’ yang telah disunat. Diketahui secara pasti pula 
bahwa sunat telah dilaksanakan di Timur Dekat, suku-suku bangsa 
tertentu di Afrika, penduduk Muslim India dan Asia Tenggara, dan 
Aborigin Australia. 

Dalam beberapa suku Afrika, sunat dilaksanakan pada saat 
anak itu baru lahir. Dalam masyarakat Yahudi, sunat dilaksanakan 
pada hari kedelapan setelah lahir, tetapi bagi orang Muslim dan 
banyak kebudayaan suku lainnya, sunat dilaksanakan pada masa 
akil balik sebagai sebuah `rite of passage’ (ritus peralihan), seperti 
pubertas atau perkawinan (1999: 3). 

Holdredge & Kimball Young (1927: 427) menyebutkan bahwa 
suku BaJok di Afrika Timur melaksanakan ritual bagi anak laki-
laki maupun anak perempuan menjelang usia pubertas. Upacara 
yang dilaksanakan mirip dengan tradisi sunat di dalam masyarakat 
Dawan, yaitu adanya tambahan pelaksanaan hubungan seks 
’wajib’ dalam periode waktu tertentu dengan beberapa orang, 
biasanya teman-teman dari ayah sang gadis atau sang anak laki-
laki yang disunat tersebut.

Meskipun sudah banyak teori yang dikembangkan, motivasi 
awal mula munculnya tradisi sunat dalam peradaban manusia 
belum diketahui jawabannya secara pasti. Sejarahwan abad ke-19 
mengatakan bahwa ritual sunat merupakan bentuk kuno dari kontrol 
sosial. Mereka berpandangan bahwa pemotongan penis laki-laki 
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dan menyebabkan pendarahan dan rasa sakit dimaksudkan untuk 
mengingatkan dia akan kekuasaan Gereja, ”Kami mengawasimu 
sebagai laki-laki, kesenangan-kesenanganmu, dan hakmu untuk 
ber-reproduksi.” Ritual itu bertujuan sebagai peringatan untuk 
orang tua dan anak yang baru lahir itu untuk selalu dekat dengan 
Gereja. ”Kami ingatkan bahwa anakmu adalah milik kami, bukan 
milikmu!” (Dunsmuir, 1999: 3).  

Pakar psikologi memperluas teori ini dengan memasukkan 
makna ”rasa sakit” (pain imprinting). Dengan membuat rasa sakit 
pada otak dan ingatannya, keterikatan anak pada ibunya diinterupsi 
dan perasaan sebagai ’pengkhianat’ dimasukkan kepada sang 
anak. Perasaan seperti inipun dipandang sebagai kualitas yang 
wajib dimiliki untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup 
(ability for survive) di kemudian hari di dalam hidupnya. Beberapa 
komponen dari teori-teori psikologis ini telah terbukti benar 
adanya melalui uji klinik dan ditemukan fakta bahwa bayi yang 
disunat tanpa diberi pembiusan lokal memiliki daya tahan yang 
jauh lebih tinggi ketika diberi vaksinasi pada 4 – 6 bulan kemudian.

Pandangan lain mengatakan bahwa sunat adalah tanda bagi 
kaum budak. Dalam kebudayaan Mesir kuno, prajurit perang yang 
ditangkap selalu dimutilasi dan dijadikan budak. Sunat menjadi 
tanda penurunan nilai manusia dan kompromi dari tindakan 
yang dapat membuat malu. Akhirnya semua keturunan budak 
tersebut disunat. Orang-orang Phoeniks dan kemudian Yahudi 
yang mengalami masa perbudakan yang hebat, mengadopsi 
dan meritualkan sunat. Kini sunat sudah menjadi bagian dari 
pratik agama Yahudi dan dipandang sebagai sebuah tanda nyata 
adanya perjanjian antara Tuhan dan manusia (Dunsmuir, 1999: 
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4). Dunsmuir (1999)2 menegaskan bahwa motivasi medis baru 
muncul pada abad ke-19, ketika teknik operasi kedokteran mulai 
berkembang.

Ada banyak penjelasan lain mengapa muncul sunat dalam 
peradaban manusia. Ada yang mengatakan sunat adalah tanda 
identitas kultural, seperti juga tato atau lukisan tubuh (body 
piercing). Pandangan lain mengatakan bahwa sunat berkaitan 
dengan ritus kesuburan. Misalnya, beberapa budaya suku memiliki 
’musim’ untuk sunat laki-laki dan perempuan, mendukung 
pandangan bahwa sunat merupakan sebuah korban persembahan 
bagi dewa-dewa, dan sebagai balasannya dewa-dewi akan 
memberikan kesuburan dan panenan yang baik. Pandangan ini 
sebenarnya sangat masuk akal, karena penis menduduki peranan 
yang penting dalam menghasilkan kehidupan. Bukti adanya 
hubungan antara sunat dengan kesuburan ditemukan di Nikaragua, 
di mana darah yang keluar dari luka sunat dicampur dengan 
maisena yang akan dimakan pada waktu upacara berlangsung 
(Dunsmuir, 1999: 5). 

Meskipun asal-usul sesungguhnya dari ritual sunat ini tidak 
akan pernah ditemukan, beberapa pandangan teoretis di atas 
dapat menjadi dasar penjelasannya. Dari uraian di atas, dapat 
disimpulkan bahwa sudah ada berbagai pendekatan yang mencoba 
mencari jawaban tentang awal mula dan asal-usul tradisi sunat 
dan sifon, yaitu pendekatan antropologi, psikologi, sosiologis, dan 
medis. 

2 Lihat Dusmunir dalam “The History of Circumcision” BJU INTERNATIONAL, 
Volume 83, Suppl. 1: Pages 1-12, January 1, 1999.
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Sekalipun hampir semua pria Dawan telah disunat secara 
ritual, dengan atau tanpa ritual sifon, sampai sekarang belum 
pernah diketahui secara jelas kapan, di mana, dan bagaimana asal 
mula tradisi ini. Juga tidak diketahui secara jelas apakah tradisi ini 
pada mulanya memiliki motivasi dan fungsi religius, kultural, atau 
medis. Uraian berikut ini mengkaji latar belakang mitologis dan 
ritual tradisi sunat. 

2. Masyarakat Dawan 

Wilayah Pulau Timor bagian barat yang merupakan bagian 
dari Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dihuni oleh beberapa 
kelompok etnik, antara lain: Tetun, Bunak, Helong, Kemak dan 
Dawan, Rote dan Sabu. Suku bangsa dan bahasa Dawan merupakan 
kelompok suku terbesar yang mendiami daratan Timor Barat itu 
(Dashbach, 1990: 42). Suku bangsa  Dawan mendiami Kabupaten 
Kupang daratan yang meliputi: kota Kupang, Bolok, Sumlili, Kelapa 
Lima, Oesapa, Oesao, Nunkurus, Bipoli, Oetata, Pariti, Kukak, 
Oehendak, Sulamu, Nauwen, Barate, Uwel, Oelbubuk, Kapsali, 
Soliu dan sekitarnya, Naikliu, Poanbaum, dan Oepoli. Selain itu, 
orang Dawan juga mendiami seluruh wilayah Kabupaten Timor 
Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU) dan Oekusi 
(wilayah Timor Leste). Setiap kelompok etnis di NTT umumnya 
hidup dalam komunitas-komunitas yang hampir-hampir eksklusif 
sifatnya, dengan masing-masing komunitas memiliki latar belakang 
budaya yang berbeda-beda (Mubyarto, et.al., 1991:5; Barlow, 
et.al., 1989: 12).

Dalam bukunya berjudul “The Timor Problem”—seperti 
dikutip Parera (1994: 44)—Ormeling menyebut orang Dawan ini 
sebagai “The Timorese Proper” Orang Timor Khusus. Kekhasan 
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orang Dawan ini antara lain terlihat dari bentuk ragawinya yang 
merupakan percampuran antara unsur Melanesia dan Negrito, 
sehingga kalau seseorang berada di antara orang Dawan, mereka 
tidak merasa berada di antara orang Melayu. Karakteristik lain dari 
suku Dawan adalah demikian banyaknya ritus keagamaan ‘asli’ 
yang menandai setiap kegiatan hidup mereka, sekalipun mayoritas 
orang Dawan sudah memeluk agama Kristiani. Karena itulah 
masyarakat Dawan disebut oleh Valens Boy (1986: 15-23) sebagai 
“masyarakat ritual”. Salah satu tradisi ritus agraris yang masih 
hidup dan terus dikembangkan dalam masyarakat Dawan sampai 
sekarang ini adalah Tradisi Fua Pah, sebuah tradisi pemujaan roh 
yang dilaksanakan di tempat-tempat tertentu seperti di kebun-
kebun, gunung-gunung dan bukit-bukit.

Masyarakat suku Dawan tersebar di 26 kecamatan di Pulau 
Timor, dengan perincian 11 kecamatan berada di Kabupaten 
Kupang daratan, 9 kecamatan di Kabupaten TTS, dan 6 kecamatan 
di Kabupaten TTU. Populasi penduduknya sebagai berikut. 
Kabupaten Kupang daratan 4449.816 orang; Kabupaten TTS 
360.104 orang, dan Kabupaten TTU 174.164 orang. Total penduduk 
suku Dawan di NTT adalah sebanyak 984.084 orang (penduduk 
Timor NTT berjumlah 1.143.504 orang), belum termasuk suku 
Dawan yang menempati wilayah Kabupaten Ambeno di Timor 
Leste (Lake, 2000: 17-18). 

Suku bangsa Dawan ini seringkali disebut dengan nama yang 
berbeda-beda.  Istilah “Dawan” sebenarnya merupakan sebuah 
istilah yang diberikan oleh orang Belu di sebelah timur (Parera, 1994: 
44, Lake, 1999: 17). Menurut Parera, istilah Dawan ini kemungkinan 
besar ada kaitannya dengan Liurai Sonbai yang pertama, yang 
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bernama Nai Laban. Jadi orang Dawan adalah rakyat dari Nai Laban. 
Akan tetapi, seorang pakar linguistik yang berasal dari kelompok 
masyarakat penutur asli Dawan, Drs. Anton Berkanis,  M.Hum  
mengungkapkan bahwa istilah dawan sesungguhnya berasal dari 
kata bahasa Sansekerta ‘rawan’ yang artinya ‘barat’.

Para pedagang dan kaum pendatang dari luar menyebut 
orang Dawan ini dengan nama “Atoni”. Istilah ini sebenarnya 
kurang disukai orang Dawan (Parera, 1994: 44) karena didasarkan 
pada kebiasaan memanggil orang lain dengan ucapan “Hoi Atoni” 
yang berarti “Hai orang/teman”. Sekalipun demikian, penyebutan 
suku Atoni ini diterima pula oleh sebagian penduduknya. 
Dikatakan bahwa orang Dawan menyebut diri mereka orang 
Atoni Meto, artinya orang yang berdiam di daratan atau di tempat 
kering  (Atoni = orang, Meto = darat atau kering). Ada pula yang 
menyebut mereka adalah “orang gunung”, sebab menurut 
sejarah, orang Atoni merupakan penduduk pegunungan yang 
terpencar (Mubyarto, 1991: 131-133). Terpencarnya orang Dawan 
ini diperkirakan belum lama terjadi, terlihat dari bukti bahwa 
variasi dialek bahasa Dawan sangat sedikit. 

Dalam tulisan ini digunakan istilah dawan untuk menyebut 
suku bangsa dan bahasa Dawan. Alasannya sangatlah praktis. 
Secara normatif, penyebutan suku bangsa dan kebudayaan suatu 
kelompok masyarakat selalu dikaitkan dengan bahasa yang 
digunakannya. Bukankah ‘bahasa menunjukkan bangsa?’ Selain 
itu penyebutan Bahasa Dawan sudah  cukup luas diterima oleh 
berbagai kalangan.

Parera (1994: 47) menyebutkan bahwa pada umunya orang-
orang Dawan mempunyai peradaban yang lebih rendah sehingga 
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tidak bisa menyaingi para pendatang yang memiliki kebudayaan 
yang sudah lebih maju. Kenyataan ini dibuktikan dengan adanya 
‘pengungsian politik’ yang terjadi sekitar abad ke-15, ketika 
kelompok pendatang yakni orang Belu memenuhi daerah sekitar 
gunung Mutis. 

C.  Sunat dalam Masyarakat Dawan: Mitos dan Ritus

1.  Ritus dan Latar Belakang Mitologisnya

Susanne Langer (lihat Dhavamony, 1995: 174) memperlihatkan 
bahwa ritual merupakan ungkapan yang lebih bersifat logis 
daripada hanya bersifat psikologis. Ritual memperlihatkan 
tatanan atas simbol-simbol yang diobjekkan. Simbol-simbol 
ini mengungkapkan perilaku dan perasaan, serta membentuk 
disposisi pribadi dari para pemuja mengikuti modelnya masing-
masing. 

Mitos asal usul tradisi sunat dan sifon dalam masyarakat 
Dawan masih belum dapat dilacak. Tidak ada ‘living history’ yang 
secara jelas menceritakan jejak sejarah awal mula munculnya 
tradisi tersebut, baik menyangkut waktu, kondisi, maupun 
motivasi awal yang menyebabkan munculnya tradisi tersebut. Hal 
ini tidak mengherankan karena semua sejarah mengenai tradisi 
dan adat-istiadat Dawan diwariskan secara lisan dari generasi 
ke generasi. Masyarakat ini hanya mengenai tradisi lisan sebagai 
satu-satunya warisan ingatan karena mereka tidak memiliki tradisi 
tulisan sendiri. 

Itulah pula sebabnya Weiss (1966: 69) mengungkapkan 
bahwa para antropolog dan ahli etnografis menjadi frustrasi 
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ketika mencoba menjelaskan mengenai motivasi awal masyarakat 
primitif melaksanakan tradisi penyunatan. Oleh karena tidak ada 
rekaman tertulis ataupun bukti-bukti arkeologis mengenai tradisi 
sifon dalam masyarakat Dawan, barangkali tidak ada harapan 
bagi kita untuk mengetahui apa sesungguhnya motivasi awal 
pelaksanaan ritual sunat ini. Hal ini barangkali sudah dilupakan 
atau sudah tidak diperhitungkan lagi. Sementara itu, keyakinan 
dan anggapan-anggapan sekarang ini tidak dapat dipercaya 
sebagai sumber penjelasan otentik mengenai tradisi ini. 

Current beliefs and superstitions about circumcision cannot be 
accepted to elucidate its function and meaning millennia ago.... 
The significance of the original rite has been reinterpreted 
several times or changed at different times after its adoption in 
various parts of the world” (E. Isaac, 1962). “We cannot explain 
. .. the conception of the universe during primitive times on the 
basis of our present day civilization” (Jensen, 1933). At the end 
of his exhaustive study Bettelheim (1962) concluded, “I am still 
unable fully and unequivocally to explain circumcision (Weiss, 
1966: 69-88).

Sekalipun masih sulit mendapatkan cerita-cerita otentik 
tentang asal-usul dan latar belakang mitologis munculnya 
tradisi sunat dan sifon, beberapa indikasi yang ditemukan dalam 
wacana-wacana di atas dapat dipergunakan sebagai dasar untuk 
melacaknya lebih jauh. Pertanyaan-pertanyaan yang tetap tidak 
terjawab adalah: apa yang menyebabkan masyarakat purba 
melaksanakan tradisi sunat yang ‘melawan alam’ (no parallel 
in nature), yang tidak saja mendatangkan rasa sakit yang hebat 
tetapi juga mempertaruhkan nyawa? Benarkah masyarakat Dawan 
purba mewariskan tradisi sunat dan sifon hanya demi kepentingan 
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kenikmatan seksual atau alasan rekreatif semata?

Peneliti berpandangan bahwa tradisi sunat dan sifon berakar 
pada sistem kepercayaan lokal masyarakat Dawan sendiri. Dalam 
uraiannya tentang “Pandangan-pandangan Religius Masyarakat 
Dawan”, Sawu (2004: 78-97) mengungkapkan bahwa masyarakat 
Dawan mengenal dua tradisi memberikan korban, yaitu korban 
manusia dan korban hewan. Yang dimaksudkan dengan ‘korban’ 
adalah sebuah tindakan sakral yang dilaksanakan oleh sekelompok 
masyarakat sederhana yang berkebudayaan bertani.3 Korban 
dimengerti sebagai suatu penghargaan atau penghormatan 
kepada nenek moyang dan kekuasaan ajaib dengan memberinya 
“makanan”. 

Tradisi korban manusia adalah asli milik setiap suku bangsa 
petani, termasuk masyarakat Dawan. Masyarakat Dawan Noemuti 
pernah mengenal sistem bahan korban manusia. Setiap tahun 
pada pesta syukur panen, seorang laki-laki harus dikorbankan 
hingga suatu saat raja sendiri menjadi korban (Sawu, 2004: 79). 
Anak yang dipandang pantas untuk dikorbankan adalah anak 
laki-laki. 4 Anak perempuan dipandang tidak layak dijadikan 
bahan korban. Korban jenis ini memiliki nilai sosial-religius 
yang tinggi. Secara tegas dikemukakan bahwa lelaki sebagai 
bahan korban mengungkapkan kesediaan suku/penguasa untuk 

3 Sawu menegaskan bahwa mata pencaharian pokok orang  Dawan adalah 
bercocok tanam, sedangkan beternak adalah kegiatan sambilan saja. Pernyataan 
ini penting untuk membantah pandangan segelintir orang yang beranggapan 
bahwa masyarakat Dawan adalah masyarakat peternak. 

4 Dalam hal korban hewan pun, selalu hewan jantanlah yang dipandang 
pantas untuk menjadi bahan korban. 
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“mendinginkan bumi yang dipanasi”5 sekaligus “memperbaharui 
dan mengembalikan keadaan dunia seperti pada permulaan ketika 
pertama kali diciptakan”. Tampak di sini bahwa korban manusia 
(dan kemudian juga hewan) diabdikan untuk tujuan kesuburan 
alam semesta. 

Weiss (1966: 70) mengungkapkan bahwa dalam masyarakat 
Meksiko purba, bayi-bayi dibunuh dan darahnya ditumpahkan ke 
bumi untuk menjamin tersedianya hasil panen yang melimpah 
setiap tahunnya. Korban manusia kemudian diganti dengan 
memotong kulup penis (sunat), hidung, telinga, atau bagian lain 
dari tubuh. Karena itu, sunat dipandang oleh beberapa ilmuwan 
sebagai salah satu jenis mutilasi tubuh6 yang berfungsi sebagai 
korban persembahan.  Dalam perkembangannya, bahan korban 
manusia diganti dengan bahan korban lain yang dipandang layak 
dan seimbang. Bahan korban pengganti yang dikenal dalam 
tradisi masyarakat Dawan adalah hewan-hewan jantan dan bahan 
makanan lain serta ‘sopi’ sebagai pelengkap.  Hewan betina 
dipandang tidak layak dijadikan bahan persembahan kepada 
dewa-dewa. 

Dari studi lapangan, tidak diperoleh sebuah penjelasan pun 
yang secara eksplisit mengungkapkan bahwa tradisi sunat dan 
sifon dalam masyarakat Dawan merupakan sebuah pergeseran dari 

5 Patut diperhatikan bahwa konsep pembunuhan anak laki-laki sebagai 
“mendinginkan bumi yang dipanasi” merupakan konsep yang mendasari 
tindakan ritual sunat (darah/panas) dan sifon (mendinginkan akibat sunat).

6 Menurus Weiss (1966), kelompok mutilasi tubuh termasuk memasukkan 
sesuatu ke dalam tubuh (susuk dalam kebudayaan Jawa), tato, amputasi 
jari, kastrasi, pemotongan rambut, menggosokkan atau menanggalkan gigi, 
memotong payudara wanita, dan amputasi tangan dan telinga. 
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ritus korban persembahan dengan tujuan memohon kesuburan 
bagi alam semesta. Meskipun demikian, indikator-indikator yang 
ditemukan memiliki petunjuk yang jelas bahwa tradisi sunat 
dan sifon pada awal mulanya merupakan tindakan religious 
sebagai sebuah ritus kesuburan alam. Indikator utama adalah 
konsep yang paling mendasar bahwa tindakan ‘sifon’ merupakan 
tindakan ‘mendinginkan’ penis yang ‘panas’ akibat luka dan darah 
yang mengalir keluar. Tindakan ritual ‘pendinginan’ ini memiliki 
kemiripan dengan tujuan ‘ritual pengorbanan manusia’ (laki-
laki). Tradisi sunat dalam masyarakat Dawan purba diduga tidak 
bertujuan untuk kenikmatan seksual semata-mata. Fungsi seks 
dalam masyarakat purba –hampir di dalam semua kebudayaan--- 
didominasi hampir secara mutlak oleh fungsi ko-kreatif, yaitu 
fungsi seks untuk mendapatkan keturunan. 

Selain itu, tindakan ritual yang dilakukan menjelang sunat 
seperti berdoa kepada Tuhan dan leluhur juga menunjukkan 
bahwa tindakan sunat merupakan sebuah tindakan sakral.  Ritus 
sunat selalu diawali dengan berdoa, memohon perlindungan 
Tuhan dan nenek moyang agar proses sunat dapat berjalan 
dengan selamat. Tampak adanya kesadaran dalam diri tukang 
sunat melalui doa-doa ritual yang dipanjatkan oleh tukang-
tukang sunat bahwa darah yang mengucur dari luka sunat dapat 
berakibat fatal bagi peserta sunat. Kesadaran akan campur tangan 
lelubur dan dewa-dewi ini merupakan sebuah ekspresi religiositas 
tradisi sunat ini. Bahan persembahan yang selalu dimanfaatkan 
dalam proses ritual sunat adalah sopi dan seekor ayam jantan 
merah. Bahan-bahan persembahan ini termasuk dalam kategori 
bahan persembahan ritual yang memiliki nilai sakral. Dalam 
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perkembangannya, resonansi antara simbol dengan perilaku dan 
perasaan-perasaan subjektif menjadi pudar. Hilangnya nilai sakral 
ini dapat menyebabkan alienasi (keterasingan). 

2. Sunat dan Sifon sebagai Ritus Inisiasi

Apakah sunat dan sifon dalam masyarakat Dawan merupakan 
sebuah ritus inisiasi ataukah hanya sekedar sebuah strategi kaum 
pria untuk mendapatkan ‘kejantanan’? Berdasarkan data mengenai 
usia sunat yang tidak selalu konsisten (yang berkisar antara 20-30 
tahun, bahkan ada yang mensyaratkan usia sunat antara 30-40 
tahun),  Primus Lake (1999a: 25) menegaskan bahwa tradisi sunat 
dalam masyarakat Dawan sebaiknya jangan dipandang sebagai 
sebuah ritus peralihan (rites de passage) ke jenjang kedewasaan. 
Alasan Lake merupakan sebuah alasan pragmatis kontemporer 
yang diperolehnya dari wawancara dengan melibatkan responden 
dalam jumlah yang besar. Menurut Lake,  keputusan seseorang 
untuk disunat lebih didasarkan pada pertimbangan praktis-fisis 
untuk meningkatkan kemampuan seksual. Bukan sebagai sebuah 
upacara inisiasi untuk menunjukkan kedewasaan seseorang. Jelas 
pula dalam pandangan Lake, bahwa peserta ritus ini adalah orang 
yang sudah dewasa. Karena itu dalam studinya Lake tidak secara 
khusus dan sistematis mendesripsikan dan mengkaji ritus ini 
sebagai sebuah ritus inisiasi. 

Semua kebudayaan memiliki sejumlah ritual untuk 
memperingati masa peralihan individu dari suatu status sosial 
ke status sosial yang lain. Studi ini, yang melibatkan kajian yang 
bersifat mitologis dan historis,  memandang tradisi sunat yang 
dipraktikkan dalam masyarakat Dawan pada prinsipnya merupakan 
sebuah ritus peralihan Yang dimaksudkan dengan ‘ritus peralihan’ 
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(rites de passage) adalah tindakan sakral yang dilakukan untuk 
memperingati beralihnya seseorang dari sebuah status sosial 
tertentu menuju status sosial lainnya. 

Arnold van Gennep (Caton, 1993: 360-361) adalah pakar 
yang memperkenalkan kategori-kategori universal mengenai ‘ritus 
peralihan’ (rites de passage). Menurut dia, semua ritus peralihan 
mencakup siklus-siklus ritual: (1) kehamilan dan kelahiran, (2) 
inisiasi, (3) perkawinan, dan (4) penguburan. Keempat upacara ritual 
itu berkaitan dengan ‘peralihan’ seorang individu atau kelompok 
dari satu ‘situasi sosial’ tertentu ke ‘situasi sosial’ lainnya. 

Dalam melaksanakan sunat tradisional tersebut, peserta 
sunat ‘mengharapkan’ adanya sebuah peralihan (atau lebih tepat 
perubahan) dari sebuah ‘situasi tertentu’ kepada sebuah ‘situasi 
yang lain.’ Situasi dalam konteks ini dapat berupa kemampuan 
seksual yang ‘berbeda’ atau ‘meningkat’ (harapan individu) atau pun 
harapan untuk diterima dalam ‘komunitas normal’ dalam masyarakat 
(relasi sosial). Dalam masyarakat Dawan, khususnya masyarakat yang 
masih memegang ajaran-ajaran tradisional, kedudukan sosial laki-
laki yang belum disunat dan sudah disunat sangat berbeda. Laki-laki 
yang belum disunat cenderung dianggap uncivilized dan dijauhi dari 
pergaulan normal (lihat Lake, 1999a: 61-65). 

Berikut ini akan dideskripsikan dan dikaji tahapan-tahapan 
ritus penyunatan tradisional masyarakat Dawan melalui tiga tahap, 
yaitu: fase pemisahan, pelaksanaan,  dan penyatuan kembali. 
Dalam mendeskripsikan fase-fase tersebut, akan dikaji dua aspek 
sekaligus, yakni (1) aspek-aspek perubahan lahiriah (dalam hal 
ini status sosial) yang dilengkapi ritus-ritus, dan (2) aspek-aspek 
perubahan batin, moral, dan kognitif. Data mengenai proses ritual 
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ini diperoleh melalui dua cara, yakni: wawancara dan perekaman 
life history. 

Dalam praktiknya sekarang, fase-fase ritual penyunatan dalam 
masyarakat Dawan tidak menunjukkan sebuah pola formulaik 
yang ketat dan diikuti dengan teratur. Hal ini berkaitan dengan 
pergeseran fungsi ritual tersebut dalam masyarakat Dawan, 
yang sekarang lebih menekankan aspek seksualitas daripada 
aspek-aspek lainnya. Orang yang paling berkompeten dalam 
hal penyunatan ini adalah Dukun Sunat, orang yang dipercaya 
mewarisi tidak hanya ketrampilan melakukan penyunatan tetapi 
juga berbagai tradisi mitologis dan ritual yang merupakan tradisi 
warisan budaya suku ini selama berabad-abad lamanya. 

Perumusan fase-fase ritual dalam studi ini didasarkan pada 
hasil wawancara dengan beberapa tukang sunat dan pemuka 
masyarakat dari desa Ai Niut dan Desa. Para responden berulang 
kali menegaskan bahwa pelaksanaan ritual sunat dan sifon pada 
saat ini telah mengalami pergeseran dan perubahan perspektif 
yang cukup drastis. Petrus Metan (56 tahun), tukang sunat dari 
desa Ai Niut misalnya, mengungkapkan bahwa ‘ritus menghitung 
batu’7 merupakan sebuah fenomena yang baru muncul pada 

7 Ritus menghitung batu diungkapkan dalam Lake (1999). Sebelum 
sunat tradisional yang ‘beresiko’ itu dilakukan, calon sunat harus secara jujur 
‘mengaku” bahwa dia sudah berapa kali melakukan hubungan seks dengan 
berapa perempuan. Jumlah batu harus sesuai dengan jumlah perempuan yang 
sudah ditidurinya. Ritus ini disebut Lake sebagai ‘ritus pengakuan dosa’ yang 
harus dilakukan agar sunat dan sifon dapat berlangsung dengan baik dan lancar. 
Ritus ini pun dapat dipandang sebagai sebuah ritus ‘pengakuan dosa semu” 
karena setelah luka sunat itu sembuh, batu-batu tersebut ‘dibuka’ kembali 
dengan maksud agar peserta sifon mudah mendapatkan perempuan pasangan 
sifon dan mengulangi lagi ‘dosa’ yang telah dilakukannya. 
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tahun 1990-an. Ritus ini timbul karena adanya perubahan yang 
drastis dalam hal usia calon sunat yang tidak menentu dan status 
mereka yang sudah ‘kawin’ atau ‘menikah’. Ritus ini sebenarnya 
tidak sesuai dengan tradisi yang sebenarnya, karena pada zaman 
dahulu, ritus dan sifon dilakukan bagi remaja yang belum pernah 
melakukan hubungan seks sebelumnya. Sifon justru menjadi 
sarana pengenalan seks pertama kali bagi remaja Dawan. 

Fase-fase ritual yang dikemukakan berikut ini merupakan 
fase-fase pokok yang dianggap sebagai fase ritual ‘standar’ 
yang dilaksanakan dalam masyarakat Dawan tradisional. Akan 
tetapi, perlu disadari bahwa terdapat banyak variasi, perbedaan, 
pergeseran, dan perubahan-perubahan penting, tidak saja dalam 
hal fase ritual sunat dan sifon melainkan juga dalam hal tindakan 
ritual dan metode pengobatan luka sunat. 

a. Fase pemisahan (separation/assimilation)

Pada tahap pemisahan, seorang individu dipisahkan dari suatu 
tempat atau kelompok atau status. Dalam kasus sunat, seorang 
anak akan dibawa ke hutan dan dipisahkan dari kelompok ‘anak-
anak remaja’ untuk kemudian beralih ke dalam kelompok kaum 
dewasa yang memiliki hak dan kewajiban yang berbeda.  

Ketika musim jagung muda tiba,8 di kala bunga bulir jagung 
masih berwarna merah dan segar, beberapa anak sebaya, biasanya 
berusia sekitar 17-20 tahun berkumpul dan bersepakat akan 

8  Musim Jagung Muda adalah waktu terbaik yang disebut oleh semua nara 
sumber. Tukang sunat Petrus Metan (56) menegaskan bahwa alasan dipilihnya 
waktu saat musim jagung muda ini adalah karena saat ini udaranya sangat dingin. 
Hal ini sangat penting untuk mengurangi pendarahan saat sunat dilakukan. 
Alasan lain adalah ketersediaan makanan bagi para peserta sunat. 
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melakukan sunat tradisional. Gagasan untuk melaksanakan sunat 
pada umumnya timbul dari anak-anak remaja (pemuda) calon 
sunat itu sendiri, bukan dari orang tua mereka. Setelah bersepakat, 
mereka membeli satu botol sopi9 (arak tradisional) dan dibawa ke 
tukang sunat yang sudah mereka kenal, menyampaikan maksud 
dan keinginan mereka untuk disunat. Tukang sunat biasanya 
menyampaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti: 
menyiapkan masing-masing 1 perak untuk mencari pasangann 
sifon, tidak boleh diketahui siapapun kecuali kedua orang tua 
mereka,10 dan berdoa agar sunat dan sifon berjalan dengan baik. 

Para pemuda calon sunat pergi ke kebun yang telah ditentukan. 
Kebun ini biasanya kebun milik tukang sunat yang berada di dekat 
sungai. Keberadaan mereka di kebun itu hanya diketahui oleh 
tukang sunat dan pembantunya. Aspek “kerahasiaan’ keberadaan 
mereka sangat ditekankan. Alasannya, jika semakin banyak orang  
mengetahui bahwa sedang ada pemuda yang melaksanakan 
sunat, perempuan-perempuan di desa itu ataupun di desa-desa 
sekitarnya akan menolak ajakan mereka untuk menjadi pasangan 
sifon.  Di tempat ini, mereka akan tinggal selama kurang lebih tiga 
minggu. Makanan dan minuman bagi mereka sudah ‘tersedia’ di 
kebun itu, berupa jagung muda, ubi kayu, dan sayuran dari pemilik 
kebun, yang boleh mereka konsumsi. Tukang sunat memberikan 
peringatan bahwa jika mereka mendengar suara perempuan 

9  Sopi disebut oleh Sawu (2004) sebagai salah satu bahan persembahan 
kepada dewa-dewa dan leluhur. 

10  Alasan tidak boleh diketahui siapa pun di kampung adalah agar mereka 
mudah mendapat pasangan sifon. Dengan alasan seperti ini, tampak adanya 
dugaan bahwa (1) semua perempuan dapat menjadi sasarana sifon; dan (2) 
perempuan-perempuan tidak mau melayani sifon itu. 
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atau melihat perempuan datang ke kebun itu, mereka harus lari 
menjauh dan bersembunyi. Konon suara dan tubuh wanita akan 
sangat merangsang dan menyebabkan penis tegang, sehingga 
proses kesembuhannya menjadi lebih lama.  

b. Fase pelaksanaan (liminal) 

Dalam tahap pelaksanaan yang disebut juga sebagai tahap 
peralihan, seorang anak disucikan dan menjadi subjek bagi 
prosedur-prosedur perubahan (Dhavamony, 1995: 179). Fase 
liminal selalu digambarkan Van Gennep sebagai sesuatu yang 
berlangsung ‘di luar’ diri individu. Dalam bahasa Van Gennep 
sendiri, “The life of an individual in any society is a series of 
passage from one age to another and from one occupation to 
another; from one situation to another or from one cosmic or 
social world to another” (Caton, 1993: 261). Metafora jalan 
‘passage’ untuk mendeskripsikan ritus-ritus ini menunjukkan  
bahwa individu menempati lokasi-lokasi tertentu di mana individu 
itu bergerak. Makna ‘jalan’ ini penting untuk memahami aktivitas-
aktivitas simbolik yang terdapat dalam ritus peralihan tersebut, 
misalnya jalan melewati gerbang, melintasi perbatasan wilayah 
suku, melewati terowongan bawah tanah, atau, seperti yang 
digambarkan dalam studi ini melewati sungai. 

Perubahan-perubahan itu tidak sekedar perubahan lahiriah 
(mekanis) yang terlihat ‘di luar’ melainkan juga, seperti ditekankan 
Turner dan Caton (1993: 262) perubahan ‘di alam’ (transformasi 
ontologis) diri individu. Misalnya seorang gadis tumbuh menjadi 
seorang wanita dewasa.  Secara terperinci, tindakan-tindakan 
yang dilakukan tukang sunat terhadap para peserta sunat adalah 
sebagai berikut. 
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1) Menuju sungai

Setelah disepakati waktu dan tempatnya termasuk ‘mahar’ 
yang harus disiapkan, para remaja ini ‘dengan diam-diam’ 
meninggalkan kampung menuju tempat yang sudah ditentukan. 
Tempat itu biasanya kebun tukang sunat yang berada di dekat 
sebuah sungai. Di tempat itu para remaja yang tinggal selama 
kurang lebih 8 hari diperbolehkan memetik jagung muda dan syur-
sayuran yang ada. 

Pada hari pertama, pada waktu dini hari (sekitar pukul 4 pagi) 
para peserta sunat siap di sungai untuk di sunat. Dini hari dipilih 
sebagai waktu yang paling tepat karena saat ini udara dan air 
sungai sangat dingin. Penis yang direndam air dingin ini dipercaya 
dapat mengurangi pendarahan. 

2) Pemotongan kulup

Secara tradisional, tata cara, alat, dan teknik pemotongan 
kulup penis bervariasi. Keterampilan tukang sunat dalam 
memotong kulup pun berbeda-beda. Para tukang sunat yang 
diwawancarai biasanya memuji hasil karyanya sendiri sambil 
‘merendahkan’ hasil karya tukang sunat lainnya. 

Pada saat pemotong kulup dilakukan, tukang sunat dibantu 
oleh seorang pembantu untuk memegang tubuh calon sunat dan 
memberikan pengobatan pasca pemotongan kulup dilakukan. 

3) Tindakan ritual 

Prosedur sunat tradisional selalu diawali dengan doa untuk 
kepentingan keselamatan bagi peserta sunat yang ditujukan 
kepada Tuhan dan para leluhur. Beberapa tukang sunat 
memberlakukan ‘ritus menghitung batu’ sebagai sebuah ritus 
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pengakuan dosa. Peserta yang telah melakukan hubungan seks 
dengan perempuan yang bukan istrinya dianggap dosa. Dosa-
dosa tersebut dianggap dapat menjadi penghalang dalam proses 
sunat, seperti terjadinya pendarahan yang berlebihan dan 
sulitnya mendapatkan pasangan sifon. 

Setelah ritus ‘menghitung batu’, tukang sunat melaksanakan 
beberapa tindakan ritual yang dianggap akan memberikan 
kekuatan dan keperkasaan kepada penis peserta sunat tersebut. 
Kayu bekas sunat, ditancapkan di pohon kedondong, karena 
pohon kedondong yang terasa ‘asam’ sangat merangsang remaja/
pemuda. Itulah sebabnya dalam masa ‘persembunyian mereka’ 
di kebun dan hutan diperingati oleh tukang sunat agar menjauhi 
kaum wanita. Bahkan anak laki-laki dilarang keras mendekati 
ibunya sendiri karena penisnya sedang sangat sensitif. Mendengar 
suara wanita mendekat, bahkan ibunya sendiri, peserta sunat 
harus segera bersembunyi. 

4) Pelaksanaan hubungan seks wajib: sifon

Setelah tiga minggu berlalu dari saat pemotongan kulup, 
tukang sunat kembali ke kebun tempat berkumpul klien/
pasiennya. Menurut tradisi yang berlaku, tukang sunatlah yang 
menyiapkan perempuan pasangan sifon sesuai dengan jumlah 
pasiennya.11 Perempuan pasangan sifon biasanya sudah menjadi 
langganan tukang sunat. Mereka dibayar masing-masing 1 perak. 

11 Dewasa ini pasangan sifon tidak lagi disiapkan oleh tukang sunat. Diduga 
bahwa para remaja/pemuda sekarang lebih mudah mencari sendiri pasangan 
sifonnya. Pada zaman dahulu, remaja/pemuda yang disunat adalah mereka 
yang belum pernah melakukan hubungan seks sama sekali. Mereka juga belum 
mampu mencari sendiri dan berkomunikasi dengan perempuan dengan baik. 
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Tukang sunat memberikan instruksi mengenai pasangan 
sifon dan lokasi melakukan hubungan seks. Pada saat melakukan 
hubungan seks wajib ini, luka sunat belum sembuh benar. Saat 
melakukan hubungan seks, darah dari bekas luka itu masih terus 
menetes-netes. Setelah melakukan hubungan seks dalam rangka 
sifon, tidak ada lagi pengobatan khusus terhadap luka tersebut. 
Para tukang sunat dan nara sumber yang diwawancarai percaya 
dan mengatakan secara meyakinkan bahwa obat penyembuh 
yang paling ampuh adalah cairan vagina perempuan pasangan 
sifonnya. 

Mengenai jumlah berapa kali seorang peserta sunat harus 
melakukan sifon atau hubungan seks ritual, ternyata tidak ada 
kesepakatan tunggal.12 Hal yang boleh dikatakan disepakati oleh 
tradisi adalah satu kali melakukan hubungan seks yang disebut 
sifon maputu, yaitu: pendinginan atau membuang panas. Konsep 
sifon diibaratkan sebagai sebuah proses pembentukan ‘pisau/’ 
oleh seorang tukang besi (Lake, 1999: 43-44). 

Orang yang baru menjalani penyunatan diibaratkan besi yang 
dibakar dalam pengapian. Bagaikan besi menjadi lembek karena 
dibakar api, demikian pula penis menjadi lemah karena disunat. 
Kedua-duanya berkurang kekuatannya karena panas (maputu, 
malala). Agar memperoleh kekuatannya kembali, panas itu 
harus dibuang (polen maputu) sehingga memperoleh dingin 
(manikin, oetene), dengan cara mencelupkan besi ke dalam air 
dan penis ke dalam cairan vagina. Itulah sifon. (Lake, 1999: 444). 

12  Di Desa Ai Neuk, hubungan seks ritual (sifon) cukup dilakukan satu kali 
saja (Wawancara dengan tukang sunat Petrus Metan (56) tanggal 26/08/08). Di 
desa Oesena, hubungan seks itu dilakukan dua kali, pertama pada hari kedelapan 
dan kedua setelah luka sunat itu benar-benar sembuh. (Wawancara dengan 
tukang sunat Aloysius Taena (57) tanggal   27/08/08.
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Tukang sunat dan nara sumber laki-laki yang diwawancarai 
memberikan kesaksian bahwa hubungan seks dalam rangka sifon 
dipercaya sebagai sebuah ‘pengenalan’ seks pertama kali dan 
merupakan hubungan seks yang paling mengesankan. Hubungan 
seks itu, demikian kesaksian para lelaki ini, sangat nikmat karena 
penis sedang keras dan kuat-kuatnya akibat mantra dan tindakan 
ritual lain yang dilakukan tukang sunat. 

c. Fase penyatuan kembali (reintegration)

Ritus sunat sebagai sebuah ritus peralihan tentu saja 
merupakan simbol kematian dan kebangkitan anak laki-laki, dan 
sebagai sebuah awal penerimaan dia sebagai anggota suku atau 
kelompok komunitas. Anak itu meninggalkan ketergantungannya 
terhadap sang ibu yang selalu mengawasinya dan kini memasuki 
kehidupan baru yang ditandai dengan cirri pria dewasa yang harus 
lebih dominan.

Setelah tiga minggu13 tinggal di kebun untuk merawat luka 
sunat dengan acara puncak yaitu sifon, hubungan seks ritual 
pasca sunat, tibalah saatnya peserta sunat kembali ke rumahnya 
masing-masing. Mereka akan dipandang sebagai ‘manusia normal’ 
(civilized person). Kepulangan mereka kali ini perlu ‘diumumkan’ 
kepada semua warga desa.14 Tukang sunat menganyam sebuah 

13 Mengenai waktu berapa lama proses kesembuhan luka sunat sangat 
bervariasi. Aloysius Taena (57) tukang sunat dari desa Oesena Kampung Kuatnana 
mengatakan bahwa pada hari ke-8, peserta sunat sudah siap melakukan sifon. 

14 Di Desa Oesena, tidak ada acara khusus ‘pengumuman’ seperti ini. 
Mengingat waktu mereka berada di kebun ‘hanya’ delapan hari tanpa melakukan 
sifon di tempat yang sama, mereka diberi waktu ekstra kurang lebih 2 sampai 3 
hari untuk mencari pasangan sifon sendiri. Jika sifon sudah dilakukan, mereka 
hanya melaporkannya saja kepada tukang sunat dengan membawa sopi masing-
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bakul kecil yang memiliki tutup yang disebut ‘tanasak’ yang 
diikat dengan benang berwarna-warni. Di badan ‘tanasak’ itu 
ditancapkan bulu ayam sejumlah orang yang disunat. Tanasak ini 
ditempatkan di lokasi yang mudah dilihat orang banyak, biasanya 
di pertigaan. Orang-orang desa yang melihat ‘tanasak’ itu segera 
mengetahui bahwa sudah ada orang-orang ‘meo’, yaitu laki-laki 
perkasa dan tangguh yang berada di desa mereka. 

Pemuda yang sudah disunat dan melakukan sifon dipandang 
sebagai manusia terhormat secara adat, siap untuk menikah dan 
diperlakukan sebagai warga dewasa. Mereka memiliki privilege 
dan tanggung jawab yang lebih besar. Dalam acara-acara ritual-
formal, mereka tidak lagi menjadi objek sindiran sebagai orang 
yang ‘tidak bersih’, ‘berbau’, ‘kotor’. 

Titik akhir perjalanan panjang sunat tradisional ini adalah 
semacam ‘slametan’ sebagai ucapan syukur atas proses panjang 
yang sudah dilalui dengan selamat. Mereka yang baru saja ‘lolos’ 
dari tindakan heroik itu memotong satu ekor ayam putih dan 
minum sopi bersama.15 

D. Sifon dan Identitas Kultural 

Pertanyaan fundamental yang perlu diajukan adalah, apakah 
tradisi sunat penting dan memadai untuk merumuskan sebuah 

masing satu botol. Sebelum diminum, tukang sunat memanjatkan doa syukur 
kepada arwah nenek moyang atas perlindungan mereka sehingga sunat dan sifon 
berjalan dengan selamat. 

15  Acara ‘slametan’ ini pun tidak memiliki sebuah standar umum 
yang sama. Ada tukang sunat yang hanya meminta masing-masing pasiennya 
memberikan 1 botol sopi. 
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‘politik identitas’ atau ‘identitas  kultural’ masyarakat Dawan? Apakah 
mungkin mengidentifikasikannya melalui sebuah momen yang 
sebenarnya sulit ditebak, sebuah moment of rupture? Bagaimana 
cara menganalisisnya? Dalam melakukan identifikasi terhadap sifat-
sifat politik identitas, apakah hal itu mengacu pada kumpulan praktik-
praktik dan sensibilitas-sensibilitas kunci? Pertanyaan-pertanyaan 
ini penting diajukan karena jawabannya akan sangat berpengaruh 
terhadap hasil akhir kajian ini yakni: apa yang ingin dicapai oleh 
masyarakat Dawan melalui sunat dan sifon sebagai praktik politik 
identitas? Apa dampaknya pada kehidupan mereka?  

Salah satu penjelasan kunci (key explanation) terhadap 
pertanyaan-pertanyaan di atas tampak dalam kuatnya tradisi 
ini bertahan dalam terpaan zaman.  Sudah banyak sekali  upaya 
yang dilakukan pemerintah dan Gereja untuk menghapus tradisi 
ini dari praktik kehidupan sehari-hari orang Dawan. Tradisi sunat 
tradisional yang dipandang tidak memenuhi standar kesehatan 
dan pelaksanaan sifon yang rentan terhadap berbagai penyakit 
terutama Penyakit Menular Seksual (PMS) dan lebih-lebih HIV/
AIDS menyebabkan kedua tradisi ini cenderung dianggap sebagai 
ancaman bagi kesehatan dan kehidupan manusia. Karena itulah 
pejabat pemerintah dan pejabat Gereja berusaha menghapus tradisi 
ini dari tatanan budaya orang Dawan. Upaya pejabat pemerintah 
dan pejabat Gereja yang cukup gencar untuk menghilangkan 
tradisi sunat dan sifon didasarkan pandangan bahwa tradisi ini 
‘“bertentangan dengan nilai-nilai moral” dan beresiko terhadap 
kesehatan. Dalam kenyataannya, upaya-upaya tersebut senantiasa 
menemui kegagalan (Talan, 2004). Gereja dan pemerintah telah 
mendidik tukang-tukang sunat untuk melaksanakan sunat dengan 
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peralatan yang steril dan melarang pelaksanaan sifon. Gereja Katolik 
di Kabupaten SoE bahkan menerapkan sangsi yang lebih keras, yaitu 
melarang umat Katolik untuk menerima Sakramen Pertobatan dan 
Sakramen Komuni jika mereka tidak “bertobat.” Pada umumnya 
anak-anak muda Dawan tidak merasa bersalah dan menganggap 
hukuman itu biasa-biasa saja. 

Kepercayaan akan kemujaraban dan keampuhan tradisi sunat 
dan sifon ini tampaknya sudah sangat kuat berakar dalam kesadaran 
historis masyarakat Dawan. Anjuran pemerintah dan gereja agar 
masyarakat meminta pelayanan sunat dari para petugas medis di 
Puskesmas, bukan dukun, tidak banyak mempengaruhi mereka. 
Bahkan generasi muda di daerah itu yang sudah mengenyam 
pendidikan tinggi diam-diam mengunjungi dukun setempat untuk 
disunat. Sunat dan sifon sudah dianggap sebagai sebuah solusi 
yang tepat bagi pembentukan harga diri dan kejantanan bagi pria 
Dawan. 

Hubungan antara individu dan masyarakat, khususnya dalam 
masyarakat Melanesia, memiliki karakteristik umum yang unik. 
Sebagaimana diungkapkan Iteanu (1990: 35-53), ada dua level 
urutan nilai dalam masyarakat. Masyarakat sebagai sebuah 
keseluruhan ditempatkan pada level tertinggi, dan individu 
sebagai subordinasi masyarakat ditempatkan pada level yang 
lebih rendah. Berikut ini akan dikaji kaitan antara tradisi sunat, 
sifon, dan pembentukan identitas pria Dawan.  K o n ti n u i t a s 
hubungan antara adat masyarakat Dawan dan pengaruhnya 
terhadap individu dan pembentukan identitas melalui pelaksanaan 
ritual sunat dan sifon akan dikaji di bawah ini. Dalam perspektif 
semacam ini, tradisi sunat dan sifon dapat kita pandang sebagai 



177F o l k l o r  N u s a n t a r a :  H a k i k a t ,  B e n t u k ,  d a n  F u n g s i

sebuah performance. 16

Sunat dan sifon merupakan sebuah tradisi yang sangat 
pervasif dalam masyarakat Dawan, yang didukung baik oleh kaum 
pria maupun wanitanya. Hal ini membuktikan bahwa tradisi sunat 
dan sifon telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat 
Dawan. Asumsi utama dalam mengungkap hubungan antara 
tradisi sifon dan identitas budaya ini adalah bahwa tradisi sifon 
telah menjadi salah satu makna konsep ideal (ideal notion) dalam 
mengkonstruksi identitas person atau diri laki-laki (male person) 
Dawan. Tema ‘person’ merupakan tema penting dalam ritus 
peralihan (Caton, 1993: 359). Imaji tentang ‘menjadi laki-laki 
sejati’ inilah yang secara psikologis memungkinkan seorang pria 
Dawan terlibat secara intens dalam ritus inisiasi ini. 

Caton (1993: 360) juga menegaskan bahwa ritus peralihan 
tidak saja bisa dijelaskan dalam konteks kebudayaan dan simbol-
simbolnya melainkan juga sebagai sebuah kategori psikologis, 
yang memiliki hubungan sangat erat dengan konstruksi personal 
individu sebagai makhluk sosial. Dalam studi ini, yang dimaksud 
dengan ‘identitas kultural’ adalah perasaan (feeling) sebagai 
sebuah kelompok kebudayaan. Kebudayaan sebagai praktik 

16  Istilah ‘performance’ merupakan istilah Linguistik dalam teori tindak tutur 
yang dipinjam oleh Richard Bauman (lihat Caton, 1993: 359) untuk menganalisis 
seni-seni verbal. Chomsky membedakan ‘performance’ dari ‘competence’. 
Peformance adalah apa yang dilakukan penutur ketika dia menggunakan 
bahasanya (tindak tutur praktis), sedangkan competence adalah apa yang secara 
intuisi diketahui penutur mengenai bahasa (pengetahuan bahasa). Diandaikan 
bahwa performance hanyalah representasi dari competence yang dimiliki. Konsep 
ini merupakan sebuah kunci untuk memahami ‘konstruksi’ sebuah kebudayaan. 
Bagaimanapun, secara universal terdapat tema-tema kultural di dalam ritus 
peralihan (Caton, 1993: 360). Dari ritus tersebut, dapat dipelajari ‘competence’ 
yang berupa politik identitas (atau identitas budaya) komunitas masyarakatnya.
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sosial bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh individu. Kebudayaan 
(culture) adalah sebuah proses sosial di mana individu-individu 
berpartisipasi di dalamnya, dalam konteks situasi-situasi historis 
yang berubah-ubah (Nicola, 2005). Sebagai sebuah ‘bendungan 
historis’ (historical reservoir) kebudayaan memiliki makna yang 
penting dalam membentuk identitas. Dalam proses pembentukan 
kebudayaan inilah seorang individu dikonstruksi secara sosial. 
Melalui proses konstruksi sosial (social construction), individu 
memperoleh sebuah ‘status sosial’ dan menyetujui untuk 
bertingkah laku menurut aturan-aturan konvensional tertentu. 

Emile Durkheim menyebutnya sebagai tingkah laku kolektif 
(collective behaviour). Tingkah laku kolektif inilah yang menjadi 
representasi mental terhadap tingkah laku lainnya, dan hal ini 
akan, dalam istilah Berger (1966) menjadi sebuah kebiasaan 
(habitualized) dalam peran-peran pelaku atau individu. Jika telah 
menjadi kebiasaan dan rutinitas, kebiasaan ini akan berubah 
menjadi sebuah institusi budaya (institutionalized). 

Secara kultural, kebudayaan Dawan memiliki gambaran 
yang ideal mengenai “pria sejati” yang diwujudkan dalam tradisi 
sunat dan sifon. Kuatnya praktik tradisi ini didukung oleh adanya 
keyakinan umum yang ‘dibiasakan’ (habitualized) mengenai 
bahaya penyakit dan menurunnya kejantanan apabila pria Dawan 
tidak melaksanakan sunat dan sifon. Hal itu lebih diintensifkan 
lagi dengan adanya sindiran-sindiran yang harus diterima dalam 
berbagai pertemuan formal maupun informal. Orang yang tidak 
menjalankannya akan merasa minder dari pergaulan sosial. 
Karena itu dapat dikatakan bahwa keyakinan ini telah membentuk 
kesadaran historis masyarakat Dawan hingga membentuk 
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semacam institusi budaya (institutionalized) yang memiliki daya 
paksa untuk ditaati oleh masyarakat penganutnya.

Dari penjelasan di atas, dapat diduga bahwa individu Dawan 
pasti akan berusaha menaati dan selalu berada di dalam kumparan 
bendungan historis (historical reservoir) tradisi yang sudah 
berabad-abad diwariskan oleh leluhur mereka. Persoalan ‘identitas 
budaya’ yang perlu dibahas secara akademis adalah hubungan 
antara individu dan kelompok. Malinowsky membedakan dimensi 
personal dan dimensi sosial dari aktivitas manusia (lihat Iteanu, 
1995: 35), tetapi cara dia menjembatani kedua dimensi tersebut 
kurang memuaskan. Studi kasus hubungan antara individu dengan 
lembaga sosial masyarakat Dawan dengan pranata budayanya 
menunjukkan dinamika yang menarik dalam hubungan antara 
dimensi personal dan dimensi sosial budaya. 

Dalam studi kasus ini, individu dapat disebut sebagai salah 
satu “agency”17 yang di satu pihak masih percaya dan taat pada 
“structure”18, akan tetapi di lain pihak, dia pun secara ‘rasional’ 
menyeleksi tindakan-tindakan ritual yang sesuai dengan posisi 
dan argumen akademisnya, sebagaimana telah diungkapkan di 
atas. Meskipun terdapat penyimpangan-penyimpangan yang 
signifikan dalam pelaksanaan sunat maupun sifon, Martin masih 
memegang teguh adat sunat tradisional dan pelaksanaan sifon-

17  Studi kasus menggunakan metode Life History terhadap seorang tokoh 
muda berpendidikan tinggi, yang saat ini menjadi dosen sebuah perguruan 
tinggi swasta di Kefa, bernama Martin (35 tahun). Agency adalah istilah di 
dalam sosiologi yang mengacu kepada kemampuan individu bertindak secara 
independent dan membuat pilihannya sendiri secara bebas. 

18  Structure adalah faktor-faktor seperti kelas sosial, agama, gender, etnik, 
adat istiadat yang membatasi atau mempengaruhi tindakan individu.  



180 Dr.  Suwardi  Endraswara,  M.Hum.  (Editor) 

nya.19 Keyakinan yang paling dominan mempengaruhi keputusan 
Martin untuk disunat adalah pertimbangan ‘kepuasan seksualitas’ 
yang terutama akan diperoleh sang istri bila dirinya sudah disunat. 
Kesadaran semacam inilah yang sudah begitu mengakar dalam 
kebudayaan maskulinitas masyarakat Dawan. 

Melalui tindakan sunat dan sifon yang dilaksanakan secara 
sadar sebagai sebuah proses kepatutan budaya, Martin memiliki 
keyakinan dan kepercayaan diri yang lebih mantap, bahwa kulitnya 
lebih awet muda, kekuatan dalam hal seksnya lebih baik, dan yang 
terutama adalah dia diterima dalam pergaulan sosial masyarakat 
Dawan sebagai seorang lelaki dewasa dengan berbagai hak dan 
kewajibannya sebagai seorang pria dewasa. Hal ini dihargai dalam 
kebudayaan Dawan. Laki-laki Dawan dipandang bertanggung 
jawab untuk mendukung kesehatan reproduksi dan kepuasan 
seksual pasangannya. Pada titik inilah sunat dan sifon dapat 
dikategorikan sebagai bagian dari identitas kultural orang Dawan. 

E. Fungsi Sunat dan Sifon

Ritus sunat dan sifon dalam masyarakat Dawan tentu saja 
masih memiliki fungsi yang sangat besar dalam masyarakatnya 
karena ritual-ritual tersebut masih hidup dan dipertahankan  
sampai saat ini. Lake (1999: 100) menyebutkan bahwa praktek 
sunat tradisional ini bukan saja masih marak dipraktekkan 
dalam masyarakat Dawan, baik masyarakat pedesaan maupun 

19  Ada indikasi yang menunjukkan bahwa semakin banyak generasi muda 
Dawan yang melaksanakan sunat di puskesmas-puskesmas, yang dilakukan oleh 
mantri atau dokter. Akan tetapi, sifon pada umumnya tetap dilaksanakan ‘agar 
orang tidak menjadi impoten’ (lihat Swandari, 2007). 
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masyarakat perkotaan, tetapi juga semakin berkembang luas 
dengan terlibatnya para pemuda dari suku-suku di luar Dawan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dan wawasan teoretis yang 
diperoleh, dapat disimpulkan bahwa ritus sunat dan sifon dalam 
masyarakat Dawan benar-benar memiliki fungsi yang strategis 
dalam masyarakatnya. Karena itulah tradisi ini tetap dipelihara 
dan dilestarikan. Fungsi ritus ini bagaimana pun telah mengalami 
pergeseran dan perkembangan. Berikut ini diulas fungsi-fungsi 
sunat dan sifon dalam masyarakat Dawan.

1. Fungsi Kesuburan (Religius)

Masyarakat Dawan merupakan masyarakat petani yang 
sangat tergantung pada kesuburan alam semesta, sementara 
alam Pulau Timor adalah alam yang kering dan gersang. Berbagai 
strategi dilaksanakan oleh para petani untuk mendatangkan 
kesuburan bagi tanah dan bagi alam semesta. Salah satu cara 
yang paling purba adalah memberikan korban persembahan 
berupa manusia. Pengorbanan darah anak manusia menunjukkan 
kesungguhan hati para pembawa korban akan niat mereka 
memohon kesuburan bagi alam, bagi panenan yang melimpah. 
Dalam perkembangannya, korban darah manusia dan kematian 
dialihkan menjadi korban darah yang keluar dari penis anak laki-
laki, berupa sunat. Penis disadari sebagai alat vital yang penting 
sebagai pencipta kehidupan. 

Fungsi pertama dan utama pelaksanaan sunat dan sifon 
adalah korban persembahan yang diabdikan bagi kesuburan alam 
semesta. Darah yang dicurahkan dari luka sunat seorang anak 
laki-laki merupakan korban persembahan bagi dewa-dewa dan 
leluhur sebagai permohonan agar dunia ini ‘disucikan’ sebagaimana 
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pertama kali diciptakan. Tindakan sunat tradisional yang berlumuran 
darah segar dengan resiko kematian merupakan sebuah tindakan 
sakral yang secara simbolis menjadi persembahan yang dipandang 
layak bagi Dewa dan leluhur dengan imbalan kesuburan bagi alam. 
Pelaksanaan kegiatan sunat pada musim panen jagung merupakan 
ucapan syukur atas panenan yang melimpah.

Tindakan sifon (pelaksanan hubungan seks ritual) dengan 
tujuan ‘mendinginkan panas’ akibat luka sunat merupakan simbol 
“mendinginkan bumi yang dipanasi” akibat musim panen yang 
hampir berlalu. Perempuan pasangan sifon dihargai sebagai 
sumber kesuburan. Di sini perempuan dikorbankan (karena 
seringkali mendapat penyakit kelamin) demi tujuan kesuburan. 
Perempuan dikorbankan dengan penuh kesadaran tanpa 
penyesalan (Sawu, 2004: 82), suatu tindakan yang dipandang mulia 
karena harus mengorbankan yang melindungi dan membuahi 
serta menyuburkan kehidupan itu sendiri.  

Fungsi kesuburan dari tradisi sunat dan sifon ini menunjukkan 
bahwa tradisi ini sesungguhnya memiliki akar yang kuat dalam 
religiositas lokal masyarakat Dawan. Ritus ini dapat dipandang sebagai 
sebuah ritus intensifikasi, yang mengarah pada pembaharuan dan 
mengintensifkan kesuburan, serta ketersediaan buruan dan panenan 
(Dhavamony, 1995: 179-180). Orang Dawan purba yang melaksanakan 
ritus sunat dan sifon menginginkan agar leluhur memberikan musim 
tumbuh yang baik dan panenan yang berhasil. 

2. Fungsi Sosial Budaya (Rites of Passage)

Fungsi sunat dan sifon mengalami pergeseran dari fungsi 
awalnya sebagai sebuah ritus kesuburan alam (motif religious) 
menjadi sebuah ritus peralihan (motif upacara antroposentris): 
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peralihan anak laki-laki remaja menuju alam kedewasaan. Apabila 
anak perempuan melewati fase remajanya dengan ritus ‘mengasah 
gigi” (supaya tampil lebih cantik), maka anak laki-laki mengikuti 
ritus sunat dan sifon (supaya tampil lebih perkasa). Ritus yang 
dulunya ‘religius’ karena meliputi tindakan dan keyakinan yang 
ditujukan kepada makhluk-makhluk adikodrati untuk kepentingan 
kesuburan alam, maka kini sunat dan sifon hanya bersifat teknis 
ataupun rekreasional dan berkaitan dengan penggunaan tindakan 
yang ekspresif dari hubungan sosial. 

Sebagai sebuah ritus peralihan, tampak jelas adanya 
pentahapan ritual  yang meliputi: tahap pemisahan, tahap 
peralihan atau liminalitas, dan tahap reintegrasi yang masih 
cukup lengkap dipraktikkan dalam masyarakat dawan. Anak yang 
dipandang masih remaja pertama-tama dipisahkan dari lingkungan 
pergaulannya dan memasuki hutan tempat pelaksanaan sunat. 
Dalam fase pelaksanaan sunat ini, yang merupakan fase liminal,  
anak-anak harus tinggal di kebun selama minimal delapan hari 
untuk mengobati dan menyembuhkan luka sunat. Setelah lukanya 
hampir sembuh, anak tersebut memasuki fase reintegrasi dengan 
masyarakatnya setelah melakukan sifon, ritus hubungan seks 
wajib sebagai ‘pendinginan’. 

Fungsi sunat sebagai sebuah proses maskulinitas ini mirip 
dengan tradisi sunat dalam masyarakat Dogon di wilayah Sanga 
Afrika Selatan (Beek, 1991). Bagi mereka, sunat merupakan sebuah 
ritus peralihan di mana peserta sunat dipindahkan ke pinggir desa 
dan dilindungi dari pandangan kaum perempuan. Mereka pun 
dipisahkan dari keluarga dan orang tuanya. Kulup bagi mereka 
merupakan sebuah unsur feminin  yang harus dipotong agar anak 
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itu dapat menjadi benar-benar laki-laki. 

Dalam masyarakat Dawan, perlakukan sosial-budaya terhadap 
anak-anak yang belum disunat berbeda dengan anak-anak yang 
telah disunat. Anak-anak yang belum disunat dipandang sebelah 
mata, baik dari kaum pria maupun kaum wanita. Sindiran-sindiran 
seringkali harus mereka terima. Sebaliknya mereka yang telah 
disunat dipandang sebagai laki-laki ‘meo’, laki-laki perkasa yang 
siap menikah. Mereka lebih dihargai dan dipandang sebagai orang 
dewasa. Ritus sunat dan sifon pun memiliki fungsi sosial-budaya 
sebagai sebuah tindakan prestisius

3. Fungsi Seksualitas (Maskulinitas)

Studi lapangan membuktikan bahwa fungsi seksualitas 
(khususnya maskulinitas) merupakan fungsi yang hampir-hampir 
mutlak dalam kesadaran historis masyarakat Dawan saat ini. 
Sunat dan sifon dipercaya memiliki fungsi membuat daya tahan 
penetrasi pria dalam hubungan seksual lebih lama. Hal ini akan 
berpengaruh pula terhadap kenikmatan seksual yang dirasakan 
pihak istri. Inilah sebabnya banyak perempuan Dawan yang 
menolak lamaran seorang pria jika sang pria belum melaksanakan 
sunat dan sifon. Dengan terus terang mereka menyindir sang pria 
yang belum disunat itu sebagai “orang yang masih pakai topi”, 
“orang yang badannya bau”, dan bahwa mereka “tidak mau makan 
pisang dengan kulitnya”. 

Oleh karena sunat bagi orang Dawan dilaksanakan bagi 
laki-laki dewasa, salah satu fungsi sunat adalah mempersiapkan 
laki-laki purba untuk melakukan coitus (hubungan seks). Kulup 
yang menutupi ujung penis membuat penis menjadi sensitive 
sehingga pria mudah ejakulasi. Dalam masyarakat tropis, seperti 
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diungkapkan Weiss (1966: 73-74), kulup yang tidak disunat 
mengandung berbagai 

Secara khusus tindakan ritual ‘sifon’ dipandang juga sebagai 
sarana pendidikan seks bagi anak-anak muda. Perempuan 
pasangan sifon biasanya orang yang sudah sering melakukan 
hubungan seks sehingga berpengalaman dalam memberikan 
kepuasan seks kepada anak-anak ini. Dalam masyarakat lama, 
sifon benar-benar merupakan pengalaman seks pertama bagi 
anak-anak laki-laki. 

4. Fungsi Kesehatan

Sunat atau pembuangan kulit kulup pada penis dalam 
masyarakat Dawan juga dipandang sebagai sebuah tindakan 
medis. Dalam masyarakat Dawan, terdapat anggapan dan 
kepercayaan yang sangat kuat bahwa kulit kulup menyimpan 
kotoran-kotoran (putih dan berbau), yang potensial membawa 
penyakit bagi laki-laki itu sendiri, istrinya, dan anak-anak yang 
bakal dilahirkannya. Ada keyakinan bahwa orang yang belum 
disunat akan menularkan penyakitnya kepada istri dan anak-
anaknya. Kulit orang yang tidak disunat akan terlihat bersisik 
dan berbau, dan gejala-gejala ini pun akan ditularkannya kepada 
istri dan anak-anaknya. Karena itulah perempuan Dawan enggan 
menikah dengan laki-laki yang belum disunat.

Dalam rangka fungsi kesehatan ini perlu diberi catatan bahwa 
perempuan pasangan sifon justru ‘dipercaya’ akan mendapat 
‘hawa panas’ berupa penyakit kelamin dan penyakit kuning. 
Hampir semua perempuan yang pernah menjadi pasangan sifon 
menderita penyakit kelamin (lihat Utari, 2008). Beberapa kesaksian 
menunjukkan betapa mengenaskannya nasib perempuan 
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pasangan sifon yang sama sekali tidak mendapat perhatian 
sesamanya, termasuk dari laki-laki yang pernah dilayaninya dan 
mendapatkan kesehatan dan keperkasaan darinya (Anonim, 2007). 
Oleh karena itu, fungsi ini pun terlihat kontradiktif. Ada harga yang 
harus dibayar oleh segolongan kaum wanita untuk kepentingan 
laki-laki yang ingin memperoleh kejantanan dan kesehatan. 

Sebagaimana dikemukakan dalam kajian pustaka di atas, 
fungsi kesehatan sunat merupakan sebuah hasil perkembangan 
baru dalam abad ke-19, ketika ilmu kedokteran mulai berkembang. 
Fungsi kesehatan tentu bukanlah sebuah fungsi arkhais dari 
pelaksanaan sunat dan sifon. 

F. Penutup

 Studi ini memperlihatkan dinamika yang menarik tradisi 
sunat dan sifon dalam masyarakat Dawan. Studi ini mengungkap 
asal-usul dan latar belakang mitologis dan ritual praktik sunat 
dan sifon dalam masyarakat Dawan, yang menunjukkan identitas 
kultural dan ekspresi religiositas masyarakat pendukungnya. Dari 
berbagai tanda dan simbol yang ada, studi ini menyimpulkan 
bahwa masyarakat Dawan purba mewariskan tradisi sunat dan 
sifon lebih-lebih sebagai sebuah ritus kesuburan alam, sebuah 
tindakan dan ekspresi religiositas. Hal ini terbukti dari beberapa 
indikator sebagai berikut. 

1. Masyarakat Dawan purba mengenal ritus pengorbanan 
manusia dan hewan dengan tujuan untuk memperoleh 
kesuburan. Sunat dan pengorbanan darah anak laki-laki pada 
awalnya menjadi korban persembahan bagi dewa-dewi untuk 
memohon kesuburan bagi ladang pertanian mereka. Tujuan 
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ritus mengorbanan (manusia dan hewan) sangat mirip dengan 
tradisi sifon yang pada prinsipnya bermaksud “mendinginkan” 
bumi yang dipanasi. Peristiwa sifon pun dipahami sebagai 
sebuah peristiwa “mendinginkan” penis yang panas akibat 
luka sunat. Dalam beberapa kebudayaan lainnya, seperti 
masyarakat Meksiko purba, bayi yang dibunuh dan darahnya 
ditumpahkan ke bumi bermaksud menjamin tersedianya hasil 
panen yang melimpah setiap tahunnya. Pembunuhan bayi itu 
kemudian diganti dengan pemotongan kulup penis, hidung, 
telinga, dan bagian tubuh lainnya. 

2. Masyarakat purba tidak memiliki alasan yang kuat dalam 
hal seksualitas yang ditujukan hanya untuk kepentingan 
‘rekreatif’, yakni untuk kenikmatan seksual. Studi-studi 
mengenai seksualitas dalam masyarakat purba menunjukkan 
bahwa fungsi seks yang paling dominan adalah untuk 
kepentingan pro-kreasi, yaitu untuk melanjutkan keturuanan. 
Fungsi rekreatif adalah fungsi seks yang berkembang dalam 
masyarakat modern. 

3.  Ritus sunat yang selalu diawali dengan memohon perlindungan 
leluhur dan dewa-dewi menunjukkan sisi religiositas tradisi 
ini. Selain itu, bahan korban persembahan berupa ‘sopi’ dan 
‘ayam jantan putih’ menunjukkan kesakralan tradisi ini pada 
awal mulanya. 

Dalam perkembangannya, tradisi sunat dan sifon dalam 
masyarakat Dawan mengalami pergeseran makna dan fungsi yang 
sangat signifikan. Studi ini mengungkap adanya tiga fungsi baru 
dari tradisi sunat dan sifon. Mula-mula sunat dan sifon berfungsi 
sebagai ritus kesuburan yang jelas-jelas memiliki  visi dan misi 
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yang sangat religius.  Makna dan fungsi sunat dan sifon kemudian 
bergeser ke arah fungsi sosial-budaya (sebagai ritus inisiasi), fungsi 
seksualitas (sebagai sarana maskulinitas), dan fungsi kesehatan 
(sebagai sarana medis). Ketiga fungsi terakhir itulah yang kini 
sangat mendominasi kesadaran historis dan ingatan kolektif 
masyarakat Dawan. 

Kini mitos tentang kejantanan yang diperoleh dari sunat 
dan sifon itu bahkan telah merembet dan mempengaruhi orang-
orang di luar etnis Dawan. Beberapa tukang sunat dengan bangga 
menyebut nama beberapa pejabat yang pernah mereka sunat. 
Hal ini menunjukkan bahwa tradisi ini tetap memainkan peranan 
yang besar dalam masyarakat Dawan kontemporer. Melalui proses 
konstruksi sosial, sunat dan sifon telah melalui pentahapan-
pentahapan kultural seperti pembiasaan (habitualized) menjadi 
suatu tradisi budaya (institutionalized) dan akhirnya menjadi 
sebuah bendungan histtoris (historical reservoir) yang memiliki 
makna yang penting dalam membentuk identitas kolektif dan 
peradaban masyarakatnya.
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A.  Alu-Aluan 

Saya sadari sepenuhnya, judul tulisan pendek ini mungkin 
menimbulkan prasangka serius yang mengarah kepada suatu 
bentuk sangkalan.Boleh jadi, sesuatu yang mengawang dibanding 
kompleksitas masalah bangsa yang terus menderai. Tentu, saya 
tidak akan menyerah untuk satu tujuan yang lebih baik di tengah 
kondisi yang kian runyam. Ibaratnya meniti lorong-lorong yang 
redup, temaram, dan pekat, semua memiliki pesona dan passion 
yang dapat “dimainkan”, menyihir kita menjadi sosok pelupa, 
pengingkar, penyangkal dan (bahkan) berselingkuh dari jati diri.

Gelombang modernisme tidak saja berpengaruh, berakibat 
atau berdampak kepada satu generasi, namun juga generasi 
berikutnya yang memiliki posisi strategis sebagai amanah penjamin 
kelangsungan peradaban masa depan kebudayaan. Modernisasi 
adalah realitas yang terus menjadi, takmungkin dihindari kecuali 
hanya diresapi, dipahami, dan dimuliakan dalam satu proses yang 
dinamis-organis(tik). Inilah dasar pendirian dari paper ini, sebuah 
uraian perenungan sederhana bagaimana menegakkan kembali 



190 Dr.  Suwardi  Endraswara,  M.Hum.  (Editor) 

kehidupan dengan kebajikan dan kearifan sendiri, tembang 
dolanan anak.

Tembang dolanan anak sebagai tradisi lisan merupakan sistem 
wacana niraksara dan beraksara (Pudentia, 1998)yang sebagian 
besar adalah anonim, disebarkan dari mulut ke mulut dari satu 
generasi ke generasi berikutnya (Keller, 1984).Saya membatasi 
pengertian tembang dolanan anak ini sebagai lelagon‘tembang’ 
yang dimainkan oleh anak-anak dengan fragmen permainan 
gerak yang lucu, spontan,  dan energik. Bertolak dari judul di atas, 
berturut-turut hendak diuraikan tembang dolanan sebagai wacana 
puitik, ajaran simbolik,  wacana komunikasi, dan kontribusinya 
untuk menegakkan kembali karakter budaya Nusantara, Indonesia.  

B. Tembang Dolanan sebagai Wacana Puitik

Sebagai wacana puitik,  tembang dolanan merupakan wacana 
puitik imajinatif yang membawa anak mengenal kosmik individual 
dan sosialnya sendiri secara sukarela dalam suasana terbuka 
dan riang gembira. Bahasa sederhana yang tumbuh dari milleu 
sendiri menebar benih-benih memori yang kuat, memberikan 
pengalaman interaksi yang konkret. Lebih dari itu,kesederhanaan  
menumbuhkan persepsi yang positif  anak, baik pada diri sendiri 
maupun orang lain serta lingkungannya. Melalui perlambangan 
dan berbagai bentuk leksikon artikulasi metaforis, misalnya 
binatang lokal (Menthok, kupu, kancil, Gajah, Kebo, dsb.), alam 
sekitar (pari, ngluku, ani-ani, terong, kencur,dll), sifat (bodho, 
pinter, gemi, dll)anak-anak memahami dirinya melalui hal-hal 
diluar dirinya dan yang “bukan dirinya”. Melalui lorong-lorong 
metaphor inilah anak akan membangun “self” dalam dirinya 
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dan membentuk identitas karakter pribadinya masing-masing. 
Ya jelas, identitas bukan sesuatu yang dibangun secara langsung 
jadi, melainkan terbentuk dan terwujud dari berbagai endapan 
pemahaman yang dinamis.

Bahasa dalam tembang dolanan memiliki ciri metaphor yang 
sangat kuat dan sulit untuk dikatakan sebagai bahasa literal.Oleh 
karenanya memahami tembang sepatutnya dilakukan secara 
metaforis, adanya kenyataan non-inderawi yang “berbicara”.

ILIR-ILIR

Lir-ilir lir-ilir/ tandure wis sumilir 
tak ijo royo-royo, / tak sengguh temanten anyar 
cah angon-cah angon/ penekna blimbing kuwi 
lunyu-lunyu penekna/ kanggo mbasuh dodotira

Pada bait tembang Ilir-Ilir di atas, kita dihadapkan pada 
masalah univositas ‘ketunggalan makna’ dan ekuivositas 
‘kejamakan makna’. Di sini, kita dapat mengenal pasti adanya 
perbedaan antara “arti” dan “penggunaannya”.Wacana puitik ada 
di dalam wilayah ekuivositas dan penggunaan.  Mengapa, karena 
sulit bagi kita memahami makna tembang Ilir-Ilir tersebut hanya 
dengan mengandalkan standar relasi inferensial baku. Tandure 
wus sumilir adalah lukisan perkembangan Islam di Jawa (pasca 
runtuhnya Majapahit)yang begitu pesat dan berterima di kalangan 
masyarakat luas (ijo royo-royo), buahblimbing  sebagai lukisan 
Rukun Islam yang menurut para wali sudah saatnya membersihkan 
ageman dodot para raja penguasa Jawa (Hindu Budha). Hal 
serupa juga tampak pada tembang Menthog-Menthog (hewan 
itik) sebagai lukisan sifat pemalas dan kurang giat bergerak.Gudel 
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(anak kerbau) sebagai lukisan orang yang bodoh, Suweng sebagai 
metaphor dari kemampuan menerima informasi, dst.

Tembang dolanan anak sebagai wacana puitik masuk dalam 
genre sastra puisi (niraksara dan beraksara).Menarik, di dalam 
syair tembang yang sederhana itu ternyata bersalut begitu banyak 
rekaman sejarah, pengetahuan, dan beraneka kesenangan.Tembang 
dolanan anak tidak saja melatih kognitif anak, namun juga afektif 
dan psikomotorik anak melalui permainan anak seperti gatheng, 
dakon, macanan, sumbar-suru, sumbar-manuk, sumbar-dulit, 
kubuk, adu-kecik, adu-miri, nekeran, jirak, dekepan,dan jethungan.

C. Tembang Dolanan Anak sebagai Simbolik Ajaran

Tembang dolanan sesungguhnya merupakan karya seni-sastra 
yang tercipta dengan berbagai macam tujuan sesuai konteksnya.
Makna, tujuan, ataupun fungsi tembang dolanan dapat ditilik dari 
perspektif sejarah munculnya, bahasa dan sastranya, nilai ajaran 
dan filosofinya, serta konteks budaya yang melatarbelakanginya.
Bagaimana mungkin ini terjadi, padahal di dalam tembang 
tidakmemiliki kelengkapan langsung yang jelas sebagai bentuk 
ajaran?Begini, ketaklengkapan, keterbatasan, ketaklangsungan, 
bahkan keserbatakpastian tembang dolanan, justru menjadi 
unique capacity untuk membentuk “dunia sendiri” yaitu ajaran 
melalui dunia simbol.

Dunia simbolik dimaksud memiliki sifat dasar, yaitu tidak 
langsung, tertunda, dan metaforis. Jika kita dalami, bukankah 
sama dengan sifat manusia (animal symbolicum) mengenal 
dunianya?Intinya, ajaran dalam tembang dolanan bersifat 
simbolis.Hal mana impresi eksternal ditransformasi menjadi 
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ekspresi internal. Kebodohan dan kemalasan wujud dalam diri 
Sang Menthok yang digambarkan ngisin-isini ‘memalukan’, 
suka tidur (enak-enak ngorok)dan malas bekerja (ora nyambut 
gawe). Deskripsi sifat bodoh dan malas yang membingungkan 
dan sulit dimengerti dirubah menjadi simbol-simbol mudah, 
lebih menyentuh dan akrab dengan dunia anak-anak.Maknanya, 
tembang dolanan menjadi sarana artifisial untuk mengartikulasikan 
kehidupan yang membingungkan dan asing, menyubimasi stress 
menjadi sesuatu yang “riil”dan  melekatke dalam diri anak. 
Dan, dalam perjalanannya akan mendapat pembenaran dari 
pengalamannya sendiri. Ini berbeda dengan sistem pendidikan 
formal.

Bentuk ajaran dalam tembang dolanan diungkapkan secara 
simbolis.Banyaknya macam, peruntukan, dan perwujudannya 
menunjukkan bahwa tembang dolanan tidak sekedar berfungsi 
untuk menghibur, namun juga mengasah kemampuan 
intelektualitas, perasaan dan emosi, serta kemampuan fisik dan 
kerja manipulatif anak (Koestler, 1967).

WI GEMBILI
5__. 3 4 5__. 3 4 5__. 0 3__. 2 0
Wi gem bi Li gem Bo lo kim pul
2 3 4 3__. 5 4 3 2 0
A na ben Dhe A Na tam bur
3 5 1__. 2 3 2 2 0
Tam bur e Tu wan Ji dur
5 5__. 5 3 4 2 0
Ho dur ho Dur A gleng
2 3 5 1 2 3 2 2 0
Ang ga ya Ya num Bak ce leng
4 3 5 1 2 3 2 2 0
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Ke ris beng Kong tum Bak beng kong
2 3 5 1 2 3 2 2 0
Ang ga ya Ya Di Te li kung
2 2__. __. 2 2__. __. 2 4__2 0
Ci yet Ci yet ci Yet
2 3 5 1 2 3 2 2 0
Ang ga ya Ya Di Be ben Yet

Tembang Wi Gembili  populer pada era 1920-1960an. 
Sekilas tembang ini tampak layaknya tembang jenaka. Namun 
sesungguhnya tembang ini tak lepas dari adanya sindiran kepada 
para pribumi Jawa (Gembili) yang suka bergaya dengan kedudukan 
yang diberikan oleh Belanda (Tuan Jidur).Semua persenjataan, tipu 
daya, dan fitnah penjajah (tumbak dankeris) tidak mampu melukai 
dan mengalahkan (bengkong ‘bengkok’) bangsa Jawa (Celeng, babi 
hutan yang dihinakan dan terjajah). Amanat tembang tersamarkan 
dalam kejenakaan.

D. Tembang sebagai Wacana Komunikasi

Tembang dolanan anak pada dasarnya adalah komunikasi 
melalui media tembang, secara verbal atau non non-verbal melalui 
gerak-gerik, dan atau isyarat tertentu yang dipahami bersama.
Permainan di dalamnya memungkinkan terjadinya komunikasi 
interaksional para pesertanya. Jika salah satu menyampaikan 
pesan, maka peserta lainnyaakan menanggapinya (memberikan 
feedback). Suasana interaktif yang tercipta (kebersamaan) menjadi 
“pesan” tersendiri dan jauh lebih menonjol dari nilai pesan 
tembang yang disampaikan.Tak jarang terjadi komunikasi model 
transaksional, manakala terjadi proses negosiasi yang melibatkan 
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dampak dan tanggungjawab peserta komunikasi. 

Mari kita belajar dari tembang dolanan di bawah ini

LEPETAN

1     2     3    .     1     2     3     0 
Lepetan lepetan 
3     4     5     3     3     1      1     5    .     0 
Angudhari anguculi 
5     2     2     1     3     2      1     5     .     0 
anur kuning aningseti

Tembang dolanan lepetan dinyanyikan untuk mengiringi 
permainan. Tatacaranya adalah:

1. Beberapa anak berbaris dan bergandengan tangan satu 
dengan yang lain. Masing-masing memegang pergelangan 
tangan temannya. Anak yang paling ujung berpegangan pada 
sebuah tiang. Semua anak menyanyikan tembang dolanan 
Lepetan secara bersama-sama. 

2. Anak paling ujung masuk menyelinap di antara pegangan 
tangan kawannya, terus hingga sampai ke anak yang 
memegang tiang.

3. Anak tadi kembali menyelinap kembali pada jalan yang 
ditempuh tadi. Lalu setelah sampai keujung, ia melepas 
tangannya dan berjalan kea rah temann-temannya sambil 
mengatakan “enya sega” kepada teman di sampingnya, “Enya 
sega” kepada teman sampingnya lagi hingga pada saat sampai 
ke anak pemegang tiang, dia mengatakan “enyo enthonge”

4. Jika sang anak tadi mengatakan “enyoh iwak”, maka begitu 
sampai ke anak pemegang tiang, ia bilang “Enya balunge”
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Anak yang membagikan Sega atau Iwak tadi bertanya kepada anak 
di sampingnya yang habis saja digandeng.  “Kowe dibanda nyolong 
apa?”

• Nyolong keris.
  : saiki kerise endi ?
• Wis takgadhekake.
  : endi dhuwite ?
• Wis taknggo nempur.
  : endi berase ?
• Wis takliwet.
  : endi segane ?
• Wis takpangan.

Setiap anak akan ditanya seperti itu satu persatu dengan jawaban 
yang lain-lain. Hingga sampai yang memegang tiang semua 
membentuk lingkaran mengelilingi anak pemegang tiang. Anak 
pemegang tiang menyanyi: “Dha ngobongi klasa Bangka, dha 
ngobongi klasa Bangka” Tiba-tiba kerumunan buyar bagai lebah. 
Anak pemegang tiang mengejar, dan mejaga tiang agar temannya 
tidak memegang. Siapa yang kepegang penjaga tiang, penjaga akan 
menjerit “kecekel kecekel” dan bagi anak yang berhasil memegang 
tiang, tidak boleh dipegang oleh penjaganya. 

E. Tembang Dolanan sebagai Wacana Estetis

Keberadaan tembang dolanan anak tidak terlepas dari 
fungsinya sebagai hiburan bagi anak-anak.Selain memberi rasa 
senang, tembang dolanan anak memiliki bentuk, makna, dan 
fungsi yang sarat dengan warna estetika tradisional. Konsep dasar 
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yang diusung oleh tembang dolanan anak adalah konsep rukun, 
gembira, seni, daya dinayan ‘saling memberi (kekuatan) dan 
membantu’ antarpeserta dan lingkungan, dan konsep hiburan 
(Wahyu, dkk.,1994).  Semua itu menjadi identitas estetistembang 
dolanan (Palgunadi, 2002).Karenanya, tembang dolanan lebih 
bersifat universal, kecuali pada pemakaian bahasa yang mengenal 
dialek. Walaupun begitu titi laras tembang tetap menunjukkan 
notasi yang hampir sama.

Sebagai wacana estetis, tembang dolanan memiliki watak 
yang berbeda-beda. Karakter yang dikandung di dalam sebuah lagu 
atau tembang merupakan sistem dan norma yang dapat lacak dan 
dihayati dengan menggunakan medium bahasa. Watak di dalam 
tembang dolanan anak terkait erat dengan sifat dan ciri tradisi 
setempat (Amir, 1999) di mana tembang itu di lahirkan. Tembang 
dolanan anak secara umum memiliki watak atau karakter, yaitu:

1. Memiliki wilayah sebaran dan jangkauan estetika yang tidak 
terbatas pada kultur yang mendukungnya.

2. Eksistensi dan perkembangan estetika tembang dolanan 
anak berkait dengan dinamika masyarakat pemilik dan 
pemeliharanya.

3. Tembang dolanan anak merupakan bagian dari kosmos 
kehidupan yang bulat. 

4.  Tembang dolanan anak sebagian besar (hampir seluruhnya) 
adalah anonym, bukan dicipta oleh seseorang namun oleh 
sebuah kolektif pendukungnya.

5. Tembang dolanan anak merupakan refleksi estetis kehidupan 
masyarakat yang bulat dan utuh dan merupakan bentuk seni 
utilitas bagi masyarakatnya (bandingkan dengan Sahid, 2013).
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F. Epilog

Wacana tembang dolanan anak berdasarkan sifat dan 
pelaksanaannya memiliki fungsi utama sebagai hiburan dan 
karenanyalah menghadirkan suasana bahagia dan riang gembira 
(Yulianeta, 2009). Menegakkan kembali eksistensi tembang 
dolanan anak berarti, pertama, “menanamkan rasa cinta budaya 
sendiri” di tengah kehidupan anak-anak melalui bahasa sebagai 
mediumnya. Bahasa adalah perekam peradaban manusia, situasi 
dan peristiwa, serta media yang paling tepat untuk mengajarkan 
sebuah pranata dan peradaban, baik secara sinkronis maupun 
diakronis.Pengenalan tembang dolanan anak dengan medium 
bahasa Jawa merupakan strategi atau teknik transfer of knowledge 
berkait dengan pengetahuan, rasa cinta dan memiliki, selanjutnya 
menimbulkan efek mempertahankan eksistensi budaya Jawa. Nilai 
budi yang halus dan kederhanaan akan tumbuh dalam kesadaran 
anak-anak, menembus kesadaran, pengalaman, perasaan, dan 
bawah sadar anak-anak dalam bungkus seni yang mudah dan 
dinamis (Sahid, 2013). 

Kedua, “melatih kemampuan psikomotorik anak” melalui 
sajian gerak gerak permainan tertentu yang menuntut mental 
dan ketangkasan, kejelian dan kecerdikan anak-anak.Pengaruh 
dari permainan anak tersebut dapat mengembangkan syaraf 
psikomotorik anak sehingga mendorong terbentuknya tubuh dan 
jiwa yang sehat. Ketiga, “melatih kecerdasan dan kecerdikan”.
Tembang dolanan anak sebenarnya adalah bagian dari tradisi lisan 
yang menuntut dan melatih kecerdasan dan kecerdikan anak.
Anak-anak dituntut sabar menunggu, mengambil inisiatif, dan 
menentukan jalan keluar agar menang.
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Keempat, “menanamkan rasa persatuan dan kesetiakawanan 
sosial”.Tembang dolanan dan permainan anak Jawa seringkali 
dilakukan di tanah lapang sehingga anak-anak dari berbagai dukuh 
atau desa dapat bergabung sekaligus.Hal itu mengakibatkan saling 
kenal antaranak. Saling tahu nama dan alamatnya. Kemudian 
saling membuat janji untuk waktu permainan berikutnya. 
Semua itu melukiskan indahnya persatuan karena tumbuhnya 
kesetiakawanan dari dalam tembang (internal)dan permainan 
anak, maupun dampak positif dari tembang atau dolanan itu 
(eksternal).

Kelima, “memupuk semangat sportivitas dan disiplin”.Setiap 
Tiap anak yang menyanyikan tembang dolanan terikat dan tunduk 
dengan metrum notasi tembang, mengikuti tata cara permainan, 
dan memiliki semangat kebersamaan. Anak yang tidak mengikuti 
aturan permaian akan mendapat sebutan nakalan (nakal). 
Nilai terselubung yang hendak disampaikan adalah semangat 
sportivitas.Mengikuti kapan harus berjaga dan kapan harus 
bersebunyi; kapan menari, dan kapan semua diam.

Belumlah puas rasanya mengakhiri tulisan sederhana 
ini karena masih banyak yang perlu diungkap dan disajikan.
Sudah waktunya kita kembali menghadirkan kebahagiaan pada 
dunia anak-anak, harus ada ruang yang cukup untuk eksplorasi 
kesenangan dan kegembiraan bagi anak-anak.Tembang dolanan 
anak memberikan moment bahagia kepada anak sehingga terjadi 
keseimbangan antara fisik, psikis, social, dan religius dalam diri 
anak-anak kita.
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Bagian Sembilan
KEARIFAN LOKAL DALAM TRADISI LISAN NUSANTARA

(Penggalian Nilai-nilai Kebhinekaan untuk Indonesia Masa 
Kini dan Masa Depan)

Oleh Prof. Dr. Setya Yuwana Sudikan, M.A. 
Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

A. Pendahuluan

Tradisi lisan adalah berbagai pengetahuan dan adat 
kebiasaan yang secara turun-menurun disampaikan secara lisan 
dan mencakup hal-hal tidak hanya berisi cerita rakyat, mite, dan 
legenda (….) tetapi menyimpan sistem kognasi (kekerabatan) asli 
yang lengkap, sebagai contoh sejarah, praktik hukum, hukum adat, 
pengobatan (…”oral traditions do not only contain folktales, myths 
and legends (…), but store complete indigeneous cognate systems. 
To name a few: histories, legal practices, adat law, medication”) 
(Roger Tol dan Pudentia, 1995:2).Tradisi lisan diartikan sebagai 
“segala wacana yang diucapkan meliputi yang lisan dan yang 
beraksara” atau dikatakan juga sebagai “sistem wacana yang 
bukan aksara” (Pudentia MPSS, 1998:vii).

Danandjaja (1998:54) menyatakan bahwa istilah tradisi lisan 
(oral tradition) adalah sinonim dari folklor lisan. Menurut Brunvand 
(1968:2-3) folklor lisan adalah folklor yang bentuknya murni lisan. 
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Bentuk-bentuk (genre) folklor yan termasuk ke dalam kelompok 
besar ini, antara lain: 1) ragam tutur rakyat (folkspeech) seperti 
logat, julukan, jabatan tradisional, dan gelar kebangsawanan; 2) 
ungkapan tradisional, seperti paribahasa, pepatah, dan pameo; 
3) pertanyaan tradisional seperti teka-teki; 4) puisi rakyat seperti 
pantun, gurindam, dan syair; 5) cerita prosa rakyat (mite, legenda, 
dan dongeng). 

Folklor sebagian lisan adalah folklor yang bentuknya 
merupakan campuran antara unsur lisan dan unsur bukan lisan. 
Kepercayaan rakyat, misalnya, yang oleh orang “modern” seringkali 
disebut takhayul itu, terdiri atas pernyataan yang bersifat lisan 
ditambah dengan gerak isyarat yang dianggap mempunyai makna 
gaib. Kepercayaan masyarakat terhadap benda yang dianggap 
berkhasiat untuk melindungi atau dapat membawa rezeki, seperti 
batu-batu permata tertentu atau pusaka juga termasuk folklor 
sebagian lisan.

Kata folklor merupakan pengindonesiaan kata Inggris folklore. 
Kata ini adalah kata majemuk, yang berasal dari dua kata folk dan 
lore (Danandjaja, 1998:53). Folk memiliki arti yang sama dengan 
kolektif (collectivity), sedangkan lore adalah tradisi folk. Menurut 
Dundes (1965:2) folk adalah sekelompok orang yang memiliki 
ciri-ciri pengenal fisik, sosial, dan kebudayaan, sehingga dapat 
dibedakan dari kelompok-kelompok lainnya. Ciri-ciri pengenal 
itu antara lain dapat berwujud: warna kulit yang sama, mata 
pencaharian yang sama, bahasa yang sama, taraf pendidikan yang 
sama, dan agama yang sama. Namun yang penting lagi adalah 
bahwa mereka telah memiliki satu tradisi, yakni kebudayaan, yang 
telah mereka warisi turun-menurun, sedikitnya dua generasi, yang 



202 Dr.  Suwardi  Endraswara,  M.Hum.  (Editor) 

dapat mereka akui sebagai milik bersama. Selain itu, yang lebih 
penting adalah mereka sadar akan identitas kelompok mereka 
sendiri. Yang dimaksud dengan loreyaitu sebagian kebudayaannya, 
yang diwariskan turun-menurun secara lisan atau melalui suatu 
contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pengingat 
(mnemonic device).

Definisi folklor yaitu sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang 
tersebar dan diwariskan turun-menurun, di antara kolektif macam 
apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam 
bentuk lisan maupun contoh yang disertai alat pembantu pengingat 
(mnemonic device) (Danandjaja, 1984:2).Menurut Danandjaja 
(1984:3-5) untuk membedakan dengan kebudayaan (culture pada 
umumnya), folklor mempunyai beberapa ciri pengenal, seperti: (a) 
penyebaran dan pewarisannya bersifat lisan; (b) bersifat tradisional; 
(c) ada (exist) dalam versi-versi bahkan varian yang berbeda; 
(d) bersifat anonim; (e) biasanya memiliki bentuk berumus, 
(f) mempunyai kegunaan (fungsi) dalam kehidupan bersama 
kolektifnya; (g) bersifat pralogis; (h) milik bersama (kolektif); dan (i) 
pada umumnya bersifat polos dan lugu.

B. Hakikat Pengetahuan dan Kearifan Lokal 

Ada tiga istilah yang sering digunakan secara tumpang 
tindih, yaitu pengetahuan lokal (local knowledge), kearifan lokal 
(local wisdom), dan kecerdasan setempat (local genius). Istilah 
pengetahuan tradisional (baca: pengetahuan lokal, pen.) adalah 
segala sesuatu yang terkait dengan bentuk-bentuk tradisional 
(baca: lokal, pen.), baik itu suatu kegiatan ataupun hasil suatu 
karya yang biasanya didasarkan pada suatu kebudayaan tertentu 
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(Avonina, 2006). Sardjono (2004:28-29) menyatakan pengetahuan 
tradisional adalah pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan 
digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat atau suku bangsa 
tertentu, yang bersifat turun-menurun dan terus berkembang 
sesuai dengan perubahan lingkungan. 

The World Intellectual Property Organization (WIPO) 
menggunakan terminologi pengetahuan tradisional untuk 
menggambarkan tradition-based-literacy, artistic, scientific 
works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, 
marks, names and symbols, undisclosed information and all other 
tradition based innovations and creation yang berasal dari kegiatan 
intelektual dalam bidang industri, keilmuan, sastra ataupun seni 
(Sardjono, 2004:8).

Di pihak lain, Wales (dalam Poepawardojo, 1986:30) memaknai 
local genius sebagai the sum of the cultural characteristics which 
the vast majority of a people have in common as a result of 
their experiences in early life” (keseluruhan ciri-ciri kebudayaan 
yang dimiliki bersama oleh suatu masyarakat/bangsa sebagai 
hasil pengalaman mereka pada masa lampau). Mundardjito 
(1986:40) menjelaskan secara implisit hakikat local genius, 
yaitu: (1) mampu bertahan terhadap budaya luar; (2) memiliki 
kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; (3) 
memiliki kemampuan mengintegrasi unsur-unsur budaya luar ke 
dalam budaya asli; (4) mempunyai kemampuan mengendalikan; 
(5) mampu memberikan arah pada perkembangan budaya. 

Sedyawati (1986:186-187) membedakan dua pengertian local 
genius, yaitu: (1) segala nilai, konsep dan teknologi yang telah 
dimiliki suatu bangsa sebelum mendapat “pengaruh asing”; (2) 
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daya yang dimiliki suatu bangsa untuk menyerap, menafsirkan, 
mengubah, dan mencipta sepanjang terjadinya pengaruh asing.    

Sedangkan kearifan lokal adalah sikap, pandangan, dan 
kemampuan suatu komunitas di dalam mengelola lingkungan 
rohani dan jasmaninya, yang memberikan kepada komunitas itu 
daya tahan dan daya tumbuh di dalam wilayah di mana komunitas 
itu berada. Kearifan lokal adalah jawaban kreatif terhadap situasi 
geografis-politis, historis, dan situasional yang bersifat lokal (Saini 
dalam Permana, 2010:1).

Kearifan lokal dimaknai kepandaian dan strategi-strategi 
pengelolaan alam semesta yang berwajah manusia dan menjaga 
keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh 
berbagai bencana dan kendala alam serta keteledoran manusia 
(Wahono, dkk., 2004:vii). Kearifan lokal juga diartikan sebagai 
pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi 
kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh 
masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah dalam 
pemenuhan kebutuhan mereka. Sistem pemenuhan kebutuhan 
mereka pasti meliputi seluruh unsur kehidupan, agama, ilmu 
pengetahuan, ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan 
komunikasi, serta kesenian. Mereka mempunyai pemahaman, 
program, kegiatan, pelaksanaan terkait untuk mempertahankan, 
memperbaiki dan mengembangkan unsur kebutuhan dan cara 
pemenuhannya, dengan memperhatikan sumber daya manusia 
dan sumber daya alam di sekitarnya (Depsos, 2006). 

Hadi (2006) menyatakan bahwa pada dasarnya dalam 
setiap komunitas masyarakat memiliki kearifan lokal (local 
wisdom). Kearifan lokal yang terdapat pada setiap komunitas 
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masyarakat tradisional sekalipun terdapat terdapat suatu proses 
untuk ‘menjadi pintar dan berpengetahuan’ (being smart and 
knowledgeable). Hal itu terkait dengan adanya keinginan agar 
dapat mempertahankan dan melangsungkan kehidupan, sehingga 
warga komunitas masyarakat akan secara spontan memikirkan 
cara-cara untuk melakukan dan/atau menciptakan sesuatu. Dalam 
hal ini termasuk juga cara untuk membuat makanan, cara untuk 
membuat peralatan yang diperlukan untuk mengolah sumberdaya 
alam demi menjamin tersedianya bahan makan, dan sebagainya. 
Dalam proses tersebut suatu penemuan yang sangat berharga 
dapat terjadi tanpa disengaja. Mereka menemukan bahwa suatu 
jenis tanaman tertentu dapat menghasilkan buah yang dapat 
dimakan setelah dilakukan cara pengolahan tertentu; atau daun 
tertentu dapat menyembuhkan mereka dari sakit perut, sedang 
daun lain mengobati demam; atau akar-akaran tertentu dapat 
menyembuhkan luka. Pengembangan suatu sistem pengetahuan 
dan teknologi yang asli tersebut itulah yang disebut kearifan lokal. 

Kearifan lokal dipandang sangat bernilai dan mempunyai 
manfaat tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Sistem tersebut 
dikembangkan karena adanya kebutuhan untuk menghayati, 
mempertahankan, dan melangsungkan hidup sesuai dengan 
situasi, kondisi, kemampuan, dan tata nilai yang dihayati di 
dalam masyarakat yang bersangkutan. Kearifan lokal tersebut, 
selanjutnya menjadi bagian dari cara hidup mereka yang arif untuk 
memecahkan segala permasalahan hidup yang mereka hadapi. 
Berkat kearifan lokal mereka dapat melangsungkan kehidupannya, 
bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan (sustainable 
development) (Hadi, 2006). 
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Kearifan lokal dipandang lahir dan berkembang dari generasi 
ke generasi seolah-olah bertahan dan berkembang dengan 
sendirinya. Tidak ada ilmu dan teknologi yang mendasari lahirnya 
kearifan lokal, bahkan tidak ada pendidikan dan pelatihan untuk 
meneruskannya. Sejatinya manusia menciptakan budaya dan 
lingkungan fisik dan biologisnya. Kebiasaan-kebiasaan, praktik, 
dan tradisi diwariskan dari generasi ke generasi. Pada gilirannya 
kelompok atau masyarakat tersebut tidak menyadari darimana 
asal warisan kebijaksanaan tersebut. Generasi berikutnya 
terkondisikan menerima ‘kebenaran’ itu tentang nilai, pantangan, 
kehidupan, dan standar perilaku (Idrus, 2008).

Kearifan lokal dapat pula didefinisikan sebagai nilai-nilai luhur 
yang terkandung dalam kekayaan-kekayaan budaya lokal berupa 
tradisi, pepatah-petitih, dan semboyan hidup. Salah satu ungkapan 
dari kearifan lokal adalah alon-alon waton kelakon, kebat kliwat 
(pen.) (biar lambat asal tujuan tercapai daripada terlalu cepat 
tetapi merugikan) dalam budaya Jawa, atau semboyan marsiadap 
ari (saling membantu dalam melakukan suatu pekerjaan) dalam 
budaya Batak.

Konsep kearifan lokal atau kearifan tradisional atau sistem 
pengetahuan lokal (indigenous knowledge system) adalah 
pengetahuan yang khas milik suatu masyarakat atau budaya 
tertentu yang telah berkembang lama sebagai hasil dari proses 
hubungan timbal balik antara masyarakat dengan lingkungannya  
(Marzali dalam Mumfangati, dkk. 2004). Jadi konsep sistem kearifan 
lokal berakar dari sistem pengetahuan dan pengelolaan lokal 
atau tradisional. Karena hubungan yang dekat dengan lingkungan 
dan sumber daya alam, masyarakat lokal, tradisional, atau asli, 
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melalui “uji coba” telah mengembangkan pemahaman terhadap 
sistem ekologi di mana mereka tinggal yang telah dianggap 
mempertahankan sumber daya alam, serta meninggalkan kegiatan-
kegiatan yang dianggap merusak lingkungan (Mitchell, 2003).

Berdasarkan uraian tersebut, pengetahuan lokal, local genius, 
maupun kearifan lokal, pada hakikatnya memiliki pengertian 
yang sama. Ketiga istilah tersebut mendasari pemahaman bahwa 
kebudayaan itu telah dimiliki dan diturunkan secara berkelanjutan 
dari generasi ke generasi selama ratusan bahkan ribuan tahun 
oleh masyarakat setempat atau lokal. Kebudayaan yang telah 
kuat berakar itu tidak mudah goyah dan terkontaminasi dengan 
pengaruh dari kebudayaan lain yang masuk.     

B. Dimensi Kearifan Lokal

Menurut Sutarto (2010:vii) kearifan lokal yang terkandung 
dalam produk budaya, terkait dengan lima kegiatan kebudayaan. 
Pertama, sebagai bangsa yang religius, kearifan lokal terkait 
dengan sikap serta perilaku dalam berkomunikasi dengan Sang 
Pencipta, Tuhan Yang Mahaesa. Kedua, terkait dengan diri 
sendiri, yakni bagaimana menata diri dan mengendalikan diri agar 
dapat menerima dan diterima oleh pribadi-pribadi lain di luar 
diri kita. Ketiga, bagaimana bergaul atau berkomunikasi dengan 
masyarakat luas karena kita menjadi bagian darinya. Dalam hal ini 
kearifan lokal terkait dengan rasa keadilan, tolerasi, dan empati, 
yang bermuara pada bagimana menyenangkan perasaan orang 
lain agar orang lain menerima kita sebagai bagian yang penting 
dan dibutuhkan. Keempat, sikap dan perilaku yang terkait dengan 
anggota keluarga dan kerabat kita. Kita harus menghargai orang 
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tua kita, dan kerabat kita yang lain. Kearifan lokal yang terkait 
dengan etos belajar dan etos bekerja akan mengantar kita 
menjadi insan yang kreatif dan produktif. Kreativtas kita bukan 
hanya akan menolong diri kita, tetapi juga menolong orang lain. 
Jika kita dapat memberikan sesuatu kepada masyarakat, kita akan 
menjadi bagian yang berarti bagi masyarakat. Kelima, kearifan 
lokal yang terkait dengan lingkungan akan membuat hidup kita 
aman dan nyaman karena lingkungan yang kita jaga dan pelihara 
akan memberi manfaat positif kepada kehidupan kita. Lingkungan 
yang rusak akan membuat kehidupan kita rusak.    

Endraswara (2008:195-201) mengidentifikasi ada 25 bentuk 
kearifan lokal Jawa, di antaranya: (1) nama sasmita, (2) pepiridan, 
(3) unen-unen, (4) perintah halus, (5) nglulu, (6) cangkriman, (7) 
dolanan, (8) sekar gendhing, (9) basa basuki, (10) filosofi, (11) 
tembang dolanan, (12) isbat, (13) pepali.

Menurut Ife (2002) kearifan lokal memiliki enam dimensi, 
sebagai berikut ini. Pertama, Dimensi Pengetahuan Lokal. Setiap 
masyarakat di mana pun mereka berada selalu memiliki pengetahuan 
lokal yang terkait dengan lingkungan hidupnya. Pengetahuan lokal 
terkait dengan perubahan dan siklus iklim kemarau dan penghujan, 
jenis-jenis flaura dan fauna, dan kondisi geografi, demografi, dan 
sosiografi. Hal ini terjadi karena masyarakat mendiami suatu daerah 
itu cukup lama dan telah mengalami perubahan-perubahan yang 
bervariasi menyebabkan mereka mampu beradaptasi dengan 
lingkungannya. Kemampuan adaptasi ini menjadi bagian dari 
pengetahuan lokal mereka dalam menguasai alam.

Kedua, Dimensi Nilai Lokal. Untuk mengatur kehidupan 
bersama antara antarwarga masyarakat, maka setiap masyarakat 
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memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati 
bersama oleh seluruh anggotanya. Nilai-nilai itu biasanya 
mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhanhnya, manusia 
dengan manusia, dan antara manusia dengan alam. Nilai-nilai itu 
memiliki dimensi waktu berupa nilai masa lalu, masa kini, dan 
masa datang. Nilai-nilai tersebut akan mengalami perubahan 
sesuai dengan kemajuan masyarakatnya.

Ketiga, Dimensi Keterampilan Lokal. Keterampilan lokal bagi 
setiap masyarakat dipergunakan sebagai kemampuan bertahan 
hidup (survival). Keterampilan lokal dari yang paling sederhana 
seperti berburu, meramu, bercocok tanam maupun membuat 
industri rumah tangga. Keterampilan lokal ini biasanya hanya 
cukup dan mampu memenuhi kebutuhan keluarganya masing-
masing atau disebut dengan ekonomi subsistensi.

Keempat, Dimensi Sumber Daya Lokal. Sumber daya lokal pada 
umumnya adalah sumber daya alam yaitu sumber daya yang tak 
terbarui dan yang dapat diperbarui. Masyarakat akan menggunakan 
sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan 
mengeksploitasi secara besar-besar atau dikomersialkan. Sumber 
daya lokal ini sudah dibagi peruntukkannya seperti hutan, kebun, 
sumber air, lahan pertanian, dan permukiman. Kepemilikan 
sumber daya lokal ini biasanya bersifat kolektif.

Kelima, Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal. 
Setiap masyarakat pada dasarnya memiliki pemerintahan lokal 
sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Suku merupakan 
kesatuan hukum yang memerintah warganya untuk bertindak 
sebagai warga masyarakat. Masing-masing masyarakat mempunyai 
mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Ada 
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masyarakat yang melakukan secara demokratis atau duduk sama 
rendah berdiri sama tinggi. Ada juga masyarakat yang melakukan 
secara hierarkis, bertingkat atau berjenjang. 

Keenam, Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal. Suatu 
masyarakat umumnya dipersatukan oleh ikatan komunal untuk 
membentuk solidaritas lokal. Setiap masyarakat mempunyai 
media-media untuk mengikat warganya dapat dilakukan melalui 
ritual keagamaan atau acara dan upacara adat lainnya. Masing-
masing anggota masyarakat saling memberi dan menerima sesuai 
dengan bidang dan fungsinya masing-masing, seperti dalam 
solidaritas mengolah tanaman padi dan kerja bakti gotong-royong.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikemukakan bahwa 
Sutarto dan Endraswara menyederhanakan konsep kearifan lokal 
hanya pada ungkapan tradisional. Di pihak lain, Ife memandang 
kearifan lokal sebagai konsep yang lebih luas mencakup dimensi 
pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya 
lokal, mekanisme pengambilan keputusan lokal, dan dimensi 
solidaritas kelompok lokal. Dalam makalah ini penulis memilih 
konsep Ife untuk memahami dan mengungkap pengetahuan dan 
kearifan lokal masyarakat Indonesia.

Faizal (dalam Daily, 2003) mencontohkan beberapa kekayaan 
budaya, kearifan lokal Nusantara yang terkait dengan pemanfaatan 
alam yang layak digali lebih lanjut makna dan fungsinya untuk 
kepentingan masa sekarang dan yang akan datang. Kearifan lokal 
yang terdapat di beberapa daerah, di antaranya: 

1. Masyarakat Papua, terdapat kepercayaan te aro neweak lako 
(alam adalah aku). Gunung Ersberg dan Grasberg sebagai 
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kepala mama, tanah dianggap sebagai bagian dari hidup 
manusia. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya alam 
secara hati-hati.

2. Masyarakat Serawai, Bengkulu, terdapat keyakinan celako 
kumali. Kelestarian lingkungan terwujud dari kuatnya 
keyakinan ini yaitu tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi 
tanam tanjak.

3. Masyarakat Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, terdapat 
tradisi tana’ ulen. Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik 
masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi 
oleh aturan adat.

4. Masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat. Masyarakat ini 
mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan 
ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan 
memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi 
dengan menetapkan masa bera, dan mereka mengenal tabu 
sehingga penggunaan teknologi pertanian sederhana dan 
ramah lingkungan.

5. Masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung 
Dukuh, Jawa Barat. Mereka mengenal upacara tradisional, 
mitos, tabu, sehingga pemanfaatan hutan hati-hati. Tidak 
diperbolehkan eksploitasi kecuali atas izin sesepuh adat. 

6. Masyarakat Bali dan Lombok mempunyai kearifan lingkungan 
awig-awig.Awig-awig adalah suatu produk hukum dari suatu 
organisasi tradisional di Bali, yang umumnya dibuat secara 
musyawarah mufakat oleh seluruh anggotanya dan berlaku 
sebagai pedoman bertingkah laku dari anggota organisasi 
yang bersangkutan. Dengan demikian, awig-awig adalah 
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patokan-patokan tingkah laku yang dibuat oleh masyarakat 
yang bersangkutan  berdasarkan rasa keadilan dan rasa 
kepatutan yang hidup dalam masyarakat yang bersangkutan.

7. Masyarakat Baduy mempunyai kearifan lingkungan yang 
mendasari mitigasi bencana dalam bentuk pikukuh (ketentuan 
adat pokok) yang mengajarkan antara lain: gunung teu 
meunang dilebur, lebak teu meunang dirusak (gunung tidak 
boleh dihancurkan, sumber air tidak boleh dirusak).

Sistem pertanian yang digunakan oleh masyarakat tradisional 
atau petani tradisional adalah sistem pertanian yang didasarkan 
pada pengamatan selama bertahun-tahun terhadap lingkungan 
masyarakat dan lingkungan alam sekitarnya. Masyarakat tradisional 
memiliki berbagai pengetahuan untuk mempertahankan hidup 
termasuk pengetahuan bercocok tanam dan setiap jenis tanaman. 
Berdasarkan hasil pengamatan, setiap jenis tanaman memiliki 
kegunaan untuk bermacam-macam kepentingan sehingga 
dalam setiap varietas terkandung berbagai macam pengetahuan 
(Hardiyoko dan Saryoto, 2005:200). 

Lebih lanjut, Hardiyoko dan Saryoto (2005:201) menyatakan 
masyarakat tradisional dan petani membudidayakan varietas 
lokal karena setiap jenis mempunyai fungsi yang berbeda-beda. 
Misalnya di tanah Toraja, Sulawesi Selatan, setiap padi mempunyai 
fungsi dan kegunaan yang berbeda. Semisal padi lotong adalah 
padi yang digunakan untuk menjamu tamu agung, jadi tidak dijual 
ke pasar. Padi ini hanya dimasak dan disajikan jika seseorang 
menjamu tamu agung yang berkunjung. Padi kasale adalah padi 
yang digunakan untuk persembahan dalam upacara-upacara 
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tradisional, sedangkan padi yang untuk dijual adalah padi bau. 
Menurut adat Toraja padi lotong tidak dijual di pasar karena padi 
tersebut digunakan untuk menjamu tamu agung.

Fenomena tersebut membuktikan bahwa setiap varietas 
mengandung berbagai pengetahuan, yang di antaranya, meliputi: 
pola tanam, pemupukan, pengendalian hama, seleksi benih, dan 
teknik penyimpanannya. 

Susan (2012:13) menyatakan masyarakat Indonesia yang 
disusun oleh perbedaan etnis, agama, keyakinan, dan golongan 
melalui konteks sosio historis, sesungguhnya telah membangun 
mekanisme resolusi konflik damai.

1. Masyarakat Ambon memiliki mekanisme pela gandong. Pela 
adalah suatu sistem hubungan sosial yang dikenal dalam 
masyarakat Maluku berupa suatu perjanjian hubungan 
antara satu negeri (kampung atau desa) dengan negeri 
lainnya (Bahasa Ambon: Tapele Tanjong). Biasanya satu 
negeri memiliki paling tidak satu atau dua pela yang berbeda 
jenisnya. Pada dasarnya dikenal tiga jenis Pela, yaitu: 1)
Pela Karas (Keras), 2) Pela Gandong (Kandung) atau Bongso 
(Bungsu), dan 3) Pela Tampa Sirih (Tempat sirih).  Gandong 
adalah rahim dan pangku, suatu pusat dan awal dari segala 
sesuatu yang hidup. 

2. Masyarakat Dayak di Kalimantan Barat memiliki basaru 
sumangat. Adalah ritual doa yang diadakan untuk 
mengembalikan roh perang dan memanggil semangat pulang, 
dilakukan bila perang sudah berakhir dengan pembayaran 
adat pati’ nyawa dari pihak musuh. Dengan demikian, dalam 
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konsep dasar agama suku Dayak Kanayatn, antara lain: Jubata 
sebagai “yang tertinggi” yang menentukan segalanya dan 
berada di latar belakang kehidupan semesta. Jubata adalah 
esa atau “nange”. 

3. Masyarakat Bima, Nusa Tenggara Barat memiliki ndempa 
(pertarungan antarjawara) usai masa panen tiba. Budaya 
ini teralienasi dan seakan perang hari ini sebagai sebuah 
permainan saja. 

4. Masyarakat Aceh memiliki acara tepung tawar. Perkataan 
Tepung Tawar berasal dari dua perkataan, yaitu “Tempung dan 
Tawar (Tampung Tawar)” yang bermakna Tampung tangan 
untuk menerima penawar atau obat. Upacara kebiasaan bagi 
puak Melayu dalam berbagai upacara. 

Berbagai lembaga mekanisme resolusi konflik yang berbeda-
beda tersebut hadir dan terbangun melalui kontkes sosio-
historis yang berbeda. Walaupun demikian memiliki fungsi 
mengintegrasikan masyarakat dalam sistem sosial yang damai. 

C. Etiket, Moralitas, dan Budi Pekerti dalam Budaya 
Jawa

Pelbagai kitab, folklor, dan seni pertunjukan Jawa, misalnya 
serat-serat dan wayang Jawa, menekankan pentingnya etika 
sebagai praksis hidup dan kehidupan (periksa Saryono, 2007:43). 
Dalam kedudukan dan keberadaan inilah, konsep etika dalam 
budaya Jawa harus dibaca dan dipahami sebagai etiket dan 
moralitas. Dengan kata lain, dalam budaya Jawa, yang berkembang 
adalah etiket dan moralitas, bukanlah etika dan ilmu kritis, sehingga 
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nilai menjadi sesuatu yang kongkret dan nyata, bukan abstrak 
dan konseptual. Etiket dan moralitas budaya Jawa ini terungkap 
terutama dalam konsep wis (n)Jawa, gak (n)Jawa, dan durung (n)
Jawa. Jadi, konsep wis (n)Jawa, gak (n)Jawa, atau durung (n)Jawa 
merupakan superordinat etiket dan moralitas Jawa. Pemangku 
budaya Jawa yang disebut atau dikatakan wis (n) Jawa atau wis ngerti 
berarti sudah mengerti dan menguasai etiket dan moralitas Jawa, 
sedangkan pemangku budaya Jawa yang disebut atau dikatakan 
gak (n)Jawa dan durung (n)Jawa (durung ngerti) berarti tidak dan 
belum mengerti dan menguasai serta menggunakan etiket dan 
moralitas budaya Jawa (periksa Saryono, 2007:43). Terhadap orang 
yang gak (n)Jawa, durung (n)Jawa atau durung (n)Jawa atau durung 
ngerti ini, setiap pemangku budaya Jawa diseyogyakan untuk 
memakluminya, pangerten, bukan mengumpat atau mengutuknya 
meskipun semua itu tidak sesuai dengan moralitas yang diidealkan. 
Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa superordinat etika 
dan moralitas budaya Jawa adalah konsep wis (n)Jawa dan gak 
(n)Jawa serta durung (n)Jawa, yaitu keadaan hati nurani (karsa) 
yang sudah, belum, dan tidak sesuai dengan tuntutan etiket dan 
moralitas Jawa (periksa Saryono, 2007:44).  

Etiket lebih berbicara tentang kesopansantunan-
ketidaksopansantunan, sedangkan moralitas lebih berbicara 
tentang kebaikan-keburukan. Hal ini mengimplikasikan bahwa etiket 
dan moralitas budaya Jawa berbicara tentang kesopansantunan 
dan kebaikan menurut persepsi pemangku budaya Jawa. Ungkapan 
becik ketitik ala ketara, aja tumindak ala, wong sing ngerti unggah-
ungguh, ngundhuh wohing pakarti, wong sing temen tinemu wong 
salah seleh dan ungguh-ungguhing basa, misalnya, adalah contoh 
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artikulasi dan eksternalisasi etiket dan moralitas Jawa. Dalam hal 
ini menjadi jelas bahwa etiket dan moralitas budaya Jawa tidak 
hanya mempersoalkan kebaikan keburukan (becik, apik, ala), tapi 
juga persoalan kesopansantunan-ketidaksopansantunan atau 
kepantasan-ketidakpantasan (unggah-ungguh, pakarti, pantes, 
tatakrama). Kebaikan di sini lebih berkenaan dengan aspek 
standar moral tertentu yang substantif-ontologis, sedangkan 
kesopansantunan atau kepantasan berkenaan dengan aspek 
perwujudan atau praksis standar moral ke dalam etiket yang 
proporsional-kontekstual-performatif. Ucapan, tindakan, 
perbuatan, dan perilaku etis pemangku budaya Jawa harus selalu 
dalam koordinat kebaikan dan kepantasan ini: misalnya, pemangku 
budaya Jawa tidak cukup hanya bertindak dan berbuat baik, tetapi 
juga harus bertindak dan berbuat pantas. Orang yang sudah bisa 
bertindak dan berbuat baik dan pantas ini dapat dikategorikan 
orang yang sudah Jawa, wis (n)Jawa. Dalam hidup dan kehidupan, 
setiap manusia Jawa harus menguasai asas-asas dan kaidah-
kaidah kebaikan dan kepantasan (menurut persepsi budaya Jawa) 
ini agar dapat disebut wis (n)Jawa. Di samping itu, dia harus dapat 
menjaga, melindungi, mempertahankan, dan mengusahakan 
terus-menerus kemantaopan dan keterpeliharaan asas-asas dan 
kaidah-kaidah kebaikan dan kepantasan tersebut.

Dalam budaya Jawa, ucapan, tindakan, perbuatan, dan perilaku 
yang dianggap baik dan pantas adalah yang bijaksana dan penuh 
kasih sayang (wicaksana, asih ing sesami [welas asih]). Pemangku 
budaya Jawa yang wicaksana  (memiliki kawicaksanan) dan asih 
ing sesami (memiliki welas asih) pada umumnya disebut orang 
baik dan santun-pantas. Sebaliknya, orang disebut tidak baik dan 
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tidak santun-pantas jika tidak mengedepankan atau menampilkan 
kawicaksanan dan asih ing sesami. Tidak heran, dalam budaya Jawa 
ada tuntutan kepada setiap manusia untuk mencari kebijaksanaan 
(ngudi kawicaksanan) dan mengembangkan kekasihsayangan 
(nguri-uri asih sing sesami/welas asih). Dengan kebijaksanaan 
dan  kekasihsayangan, diharapkan setiap manusia Jawa akan 
mampu atau dapat bersikap, berucap, bertindak, berbuat, dan 
berperilaku dengan baik dan pantas. Di sinilah dapat dinyatakan 
bawa kebaikan dan kepantasan menurut pandangan etis budaya 
Jawa adalah kebijaksanaan dan kekasihsayangan. Oleh karena 
itu, dapat dikatakan bahwa koordinat etiket dan moralitas Jawa 
adalah nilai kebijaksanaan dan kekasihsayangan sebagai manusia.

Budi pekerti berkaitan dengan sikap dan perilaku dalam 
hubungannya dengan Tuhan Yang Mahaesa, diri sendiri, keluarga, 
masyarakat, bangsa, dan alam sekitar. Di dalam Buku Pedoman 
Umum Pendidikan Budi Pekerti, nilai-nilai budi pekerti dirumuskan 
ke dalam 86 butir nilai esensial budi pekerti, antara lain: adil, 
amanah, antisipatif, baik sangka, bekerja keras, beradab, berani 
berbuat benar, berani memikul resiko, berpikir jauh ke depan, 
bersahaja, bersemangat, bijaksana, cermat, cinta ilmu, demokratis, 
dinamis, disiplin, efisien, empati, gigih, hemat, hormat, ikhlas, 
jujur, kebersamaan, ksatria, lapang dada, lembut hati, mawas diri, 
menghargai karya orang lain, rasional, patriotik, pemaaf, pemurah, 
percaya diri, rajin, ramah, rasa memiliki, rela berkorban, rendah 
hati, sabar, setia, sopan santun, susila, syukur, tanggung jawab, 
tegas, tegar, tekun, tenggang rasa, tepat janji, terbuka, tertib, ulet, 
dan sebagainya (Dirjen Dikdasmen, 2003:7).
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Rifai (2007:197) mengidentifikasi sosok manusia yang 
diidealkan oleh orang Madura melalui khasanah peribahasa 
atau ca’oca’an Madura (yang meliputi ongkabhan, bhabhasan, 
saloka, parebhasan, parocabhan, parsemmon, dan bangsalan 
yang terkadang dituangkan dalam bentuk papareghan, pantun, 
syiir, palegghiran, send?elan, lalogedhan, dan baburughan). 
Dalam memanfaatkan sumber daya alam janganlah lingkungan 
dirusakkan, seperti dengan tegas diungkapkan dalam peribahasa 
pegha’ jhuko’na jha’ palekko aengnga (tangkap ikannya jangan 
keruhkan airnya). Jha teghaan (jangan kejam), jha kaneyajaan 
(jangan keji), kaneserre bhurun alas (kasihani binatang) adalah 
seperangkat nasihat orang tua-tua Madura agar manusia hidup 
akrab dengan sesama makhluk ciptaan Allah. Peribahasa seperti 
tarata eocol ka alas (ayam hutan dilepas ke belantara), mara alas 
ban macanna (seperti hutan dan harimaunya) atau tada’ alas ta’ 
bada macanna (tidak hutan tak berharimau) menggambarkan 
saling ketergantungan unsur-unsur alam dalam sebuah ekologi 
demi kelangsungan kelestarian keberadaannya.

Salah satu landasan hidup orang Madura adalah diaatinya 
tangga kuasa bhu, pa’ bhabhu’ ghuru, rato (ibu, bapak, sesepuh, 
guru, raja). Orang Madura akan menghormati ibunya, lalu 
bapaknya, kemudian sesepuhnya, sesudah itu gurunya, dan 
baru raja atau pemerintahnya sebagai panutan terakhir. Urutan 
peringkat penghormatannya selanjutnya ditafsirkan menjadi ‘ibu 
bapak guru raja’. Dalam masyarakat Madura dikenal ca’-oca’an 
Madura abhantal sadhat, asapo’ iman, apayung Allah (berbantal 
dua kalimah syahadat, berselimut iman, berpayung Allah). Sosok 
ideal manusia Madura adalah sosok yang berpegang teguh kepada 
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ajaran Islam. Jika berangkat tidur selalu mengucapkan dua kalimat 
syahadat, berdzikir, dan menebalkan keimanan, yaitu iman kepada 
Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, dan yakin kepada takdir buruk dan 
baik yang datangnya dari Allah.  Dikenal jugaca’-oca’an Maduramon 
ngajhi ka Arab, mon adhaghang ban Cena (kalau mengaji pergilah 
pada orang Arab, kalau berdagang berhubungan dengan orang 
Cina). Ca’-oca’an tidak dimaksudkan untuk mengurangi makna 
hadis Nabi Muhammad yang menyuruh umat Islam agar tidak 
tanggung-tanggung berguru mencari ilmu sekalipun harus pergi 
ke negeri Cina. Wiyata (2007:4) menyatakan dalam masyarakat 
Madura juga dikenal ca’-oca’an Madura ango’an poteya tolang 
etembang poteya mata  (maknanya: lebih baik putih tulang dari 
pada putih mata, terjemahan dari peribahasa Melayu ‘lebih baik 
mati berkalang tanah daripada hidup menanggung malu’).  

Setiap manusia Madura dinasihati untuk selalu 1) 
menghormati sesepuh, hukum, dan agama; 2) menjaga mulut, 
perilaku, dan kegiatan; 3) menghindari sifat kejam, keji, dan 
kekurangpasrahan, 4) memiliki kesetiaan, kesucian hati, dan 
kejujuran; 5) mengusahakan pencapaian kesepakatan, kesenangan 
lahir, dan kebahagiaan batin; 6) mampu mengelola waktu, harta, 
dan kesehatannya; 7) mau lebih giat belajar sampai tao bisa dhadhi 
(tahu bisa jadi), berinovasi dalam berusaha, dan tanggap memetik 
pelajaran untuk diambil manfaatnya sehingga dapat hidup akrab 
dengan alam untuk bisa mensyukuri semua nikmat berkat Allah 
secara berkelanjutan (Rifai, 2007:447-448).

Penelitian Sudjijono (2007) menunjukan gagasan yang 
menonjol dan berulang dalam legenda adalah gagasan yang 
mengandung pemikiran positif, seperti cinta, pengabdian, 
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pengorbanan, perjuangan, dan takdir. Kecuali itu ada gagasan yang 
bersisi negatif seperti kesombongan, kecerobohan, kezaliman, 
keserakahan, pengkhianatan, fitnah, dan dosa. 

Cinta merupakan perasaan suka, sayang, kasih, terpikat 
antara lelaki dan wanita. Cinta itu dapat menciptakan sesuatu 
yang positif, dan sebaliknya, cinta dapat menjadi penyebab 
terjadinya tiondakan negatif dan desktruktif. Pengabdian adalah 
penghambaan dengan tanpa memperhitungkan imbalan finansial. 
Pengabdian dilakukan karena keyakinan pada agama, perintah 
penguasa, kewajiban terhadap negara. Pengorbanan adalah 
perbuatan memberikan sesuatu (materi, badan, dan jiwa) sebagai 
tanda bakti atau setia pada Zat Mulia, masyarakat, umat manusia. 
Ada pengorbanan yang menyerupai mitos aitiologis, korban diri 
sebagai sarana bagi kesejahteraan hidup manusia. Perjuangan 
adalah usaha yang dilakukan dengan sekuat tenaga dan sungguh-
sungguhuntuk mencapai tujuan tertentu. Usaha itu dilakukan 
dengan konflik, perkelahian, dan perang. Takdir adalah ketetapan 
atau ketentuan dari Yang Mahakuasa. Pemikiran takdir dalam 
legenda terkait dengan sandyakalaning kekuasaan raja.

Di pihak lain, kesombongan yang tersirat dalam legenda 
mengisahkan tokoh yang mendapat bencana karena 
kesombongannya. Kecerobohan yang tersirat dalam legenda 
mengisahkan tokoh yang terburu nafsu dan tidak sabar sehingga 
mengalami bencana yang tragis. Kezaliman yang tersirat dalam 
legenda mengisahkan kezaliman terhadap kaum wanita dan anak 
yatim piatu. Keserakahan terkait dengan rebutan kekuasaan di 
antara para putra raja yang akan menggantikan takhta kerajaan 
sang ayah. Pengkhianatan merupakan perbuatan tidak setia atau 
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bertentangan dengan janji yang telah disepakati sebelumnya. 
Fitnah adalah perkataan yang bermaksud menjelekkan, merugikan, 
mencelakakan, atau merendahkan kehormatan nama orang lain 
dengan menggunakan alasan yang tidak benar. Dosa memiliki dua 
dimensi, vertikal (terkait dengan agama dan Tuhan) dan horizontal 
(terkait dengan sesama orang). Di dalam legenda, perbuatan dosa 
berdimensi horizontal.  

E. Nilai Moral Utama Universal

Dua nilai moral utama yang bersifat universal, yaitu: (1) 
sikap hormat, dan (2) bertanggung jawab.Nilai-nilai rasa hormat 
dan bertanggung jawab tersebut sangat diperlukan untuk: (1) 
pengembangan jiwa yang sehat, (2) kepedulian akan hubungan 
interpersonal, (3) sebuah masyarakat yang humanis dan 
demokratis, (4) dunia yang adil dan damai (Lickona, 2013:69-70).   

Rasa hormat berarti menunjukkan penghargaan terhadap 
harga diri orang lain ataupun hal lain selain diri kita. Ada tiga hal 
yang menjadi pokok, yaitu: penghormatan terhadap diri sendiri, 
penghormatan terhadap orang lain, dan penghormatan terhadap 
semua bentuk kehidupan dan lingkungan yang saling menjaga satu 
sama lain. Penghormatan terhadap diri sendiri, mengharuskan kita 
untukmemperlakukan apa yang ada pada hidup kita sebagai manusia 
yang memiliki nilai secara alami. Meskipun demikian, perlakuan 
mengarah pada perusakan diri ataupun penyalahgunaan narkoba 
dan alkohol merupakan hal yang salah.Penghormatan terhadap 
orang lain, mengharuskan kita untuk memperlakukan semua orang 
bahkan orang-orang yang kita benci sebagai manusia yang memiliki 
nilai tinggi dan memiliki hak yang sama, dengan kita sebagai individu.
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Tanggung jawab, secara literal berarti “kemampuan untuk 
merespons atau menjawab.” Hal itu berarti, tanggung jawab 
berorientasi terhadap orang lain, memberikan bentuk perhatian, 
dan secara aktif memberikan respons terhadap apa yang mereka 
inginkan. Tanggung jawab menekankan pada kewajiban positif 
untuk saling melindungi satu sama lain. Tanggung jawab merupakan 
sikap saling membutuhkan, tidak mengabaikan orang lain yang 
sedang dalam keadaan sulit. Kita menolong orang-orang dengan 
memegang komitmen yang telah kita buat, dan apabila kita tidak 
menolong mereka, artinya kita membuat sebuah kesulitan baru bagi 
mereka. Sikap tanggung jawab ditekankan pada mengutamakan 
hal-hal yang hari ini dianggap penting sebagai suatu perbaikan di 
masa yang akan datang dengan didasari ‘hak-hak’.

F. Karakter yang Baik

Karakter terbentuk dari tiga aspek yang saling terkait, yaitu 
pengetahuan moral, perasaan moral, dan tindakan moral. Karakter 
yang baik terdiri atas mengetahui kebaikan, menginginkan 
kebaikan, dan melakukan kebaikan – kebiasaan pikiran, kebiasaan 
hati, dan kebiasaan perbuatan (Lickona, 2013:72).
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Komponen Karakter yang Baik

Lickona (2012:16-21) menyatakan ada sepuluh esensi 
kebajikan untuk membangun karakter yang kuat, yakni: (1) 
kebijaksanaan (wisdom) sebagai gurunya kebajikan. Kebijaksanaan 
adalah penilaian yang baik; (2) keadilan (justice). Keadilan berarti 
menghormati hak-hak semua orang; (3) keberanian (fortitude). 
Keberanian memungkinkan kita untuk melakukan apa yang 
benar dalam menghadapi kesulitan; (4) pengendalian diri (yang 
disebut temperance). Pengendalian diri adalah kemampuan 
untuk mengatur diri kita sendiri; (5) cinta. Cinta lebih dari sekedar 
keadilan, melainkan memberikan lebih dari keadilan yang 
diberikan. Cinta adalah keinginan untuk mengorbankan diri demi 
kepentingan yang lain; (6) sikap positif. Kekuatan karakter tentang 
harapan, antusiasme, fleksibilitas, dan rasa humor adalah bagian 
dari sikap positif; (7) bekerja keras. Bekerja keras mencakup inisiatif, 
ketekunan, penetapan tujuan, dan kecerdikan; (8) integritas. 
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Integritas berarti mengikuti prinsip moral, yaitu setia pada 
kesadaran moral, menjaga kata-kata, dan berdiri pada apa yang kita 
percayai. Memiliki integritas adalah menjadi “seluruhnya”, sehingga 
apa yang kita katakan dan lakukan dalam situasi yang berbeda 
adalah konsisten daripada saling bertentangan. Integritas adalah 
mengatakan yang sebenarnya pada diri sendiri; (9) syukur. Seperti 
cinta, syukur bukanlah perasaan, melainkan tindakan kehendak. 
Syukur sering digambarkan sebagai rahasia dari hidup bahagia; (10) 
kerendahan hati. Kerendahan hati yang memungkinkan kita untuk 
mengambil tanggung jawab atas kesalahan dan kegagalan kita 
(bukan menyalahkan orang lain), meminta maaf pada mereka, dan 
berusaha untuk menebus kesalahan.

Sembilan pilar karakter IHF, yaitu: (1) cinta Tuhan dan 
segenap ciptaan-Nya (love Allah, trust, reverence, loyalty); (2) 
kemandirian dan tanggung jawab (responsibility, excellence, self 
reliance, discipline, orderliness); (3) kejujuran/amanah, bijaksana 
(trustworthiness, reliability, honesty); (4) hormat dan santun 
(respect, courtesy, obedience); (5) dermawan, suka menolong, dan 
gotong royong (love, compassion, caring, empathy, generousity, 
moderation, cooperation); (6) percaya diri, kreatif, dan pekerja 
keras (confidence, assertiveness, creativity, resourcefulness, 
courage, determination, and enthusiasm); (7) kepemimpinan dan 
keadilan (justice, fainess, mercy, leadhership); (8) baik dan rendah 
hati (kindness, friendliness, humility, modesty); (9) toleransi, 
kedamaian, dan kesatuan (tolerance, flexibility, peacefulness, unity) 
(Megawangi, 2004). 

I. Pendidikan Karakter

Yang dimaksud dengan pendidikan karakter adalah suatu 
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payung istilah yang menjelaskan berbagai aspek pengajaran dan 
pembelajaran bagi perkembangan personal. Beberapa area di 
bawah payung ini meliputi “penalaran moral/pengembangan 
kognitif”; “pembelajaran sosial dan emosional”, “pendidikan 
kebajikan moral”; “pendidikan keterampilan hidup”, “pendidikan 
kesehatan”; “pencegahan kekerasan”, “resolusi konflik”, dan 
“filsafat etik/moral” (Latif, 2009:82). Seperti diiindikasikan oleh 
ragam istilah yang berkaitan dengan itu, pendidikan karakter 
bersifat luas dalam cakupan dan sulit untuk didefinisikan secara 
tepat. 

Pendidikan karakter menggarap pelbagai aspek dari 
pendidikan moral, pendidikan kewargaan, dan pengembangan 
karakter. Sifatnya yang multi-faceted membuatnya menjadi 
konsep yang sulit untuk diberikan di sekolah. Setiap komponen 
memberikan perbedaan tekanan tentang apa yang penting dan 
apa semestinya yang diajarkan. 

Pendidikan moral menitikberatkan dimensi etis dari 
individu dan masyarakat serta memeriksa bagaimana standar-
standar kebenaran dan kesalahan dikembangkan. Agama dan 
filsafat menyediakan fondasi untuk diskusi-diskusi moral dan 
pertimbangan-pertimbangan etis tentang bagaimana restorasi n 
ilai-nilai kebajikan berlangsung di lingkungan sekolah. 

Pendidikan kewargaan (civic education) memberikan 
kesempatan bagi keterlibatan aktif dalam proses-proses 
demokratis yang berlangsung di sekolah dan komunitas. Basis 
pengetahuannya mencakup prinsip-prinsip dan nilai-nilai 
demokrasi yang dapat digunakan oleh siswa untuk memeriksa hak-
hak sipil dan tanggung jawab mereka serta untuk berpartisipasi 
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dalam komunitas lokal demi kebajikan bersama. Watak sipil, 
karakteristik warga negara yang baik dalam sistem demokrasi 
diamati dan ditekankan baik dalam pembelajaran di kelas maupun 
dalam aktivitas ekstrakurikuler.

Pengembangan karakter adalah suatu pendekatan holistik 
yang menghubungkan  dimensi moral pendidikan dengan ranah 
sosial dan sipil dari kehidupan siswa. Sikap dan nilai dasar dari 
masyarakat diidentifikasi dan diteguhkan di sekolah dan komunitas. 
Pendidikan bersifat sarat nilai, karena masyarakat menentukan 
apa-apa yang akan dan tidak akan diteladani. Moral ditangkap 
(caught) bukan diajarkan (taught) dan kehidupan di ruang kelas 
jumbuh dengan makna moral yang membentuk karakter siswa 
dan perkembangan moral (Ryan, 1996:75).

Dalam pendidikan karakter, komunitas sekolah 
mengidentifikasi nilai-nilai inti sekolah dan pekerjaan untuk 
mendidik dan meneguhkan nilai-nilai bersama dalam kehidupan 
siswa. Konsensus mesti dicapai untuk mengembangkan visi 
bersama tentang sifat-sifat karakter yang harus dipelihara. Sifat-
sifat karakter ini harus merembesi lingkungan belajar siswa, baik 
dalam kelas, jalan masuk, gimnasium, kafetaria, lapangan olah raga, 
dan tempat-tempat lainnya. Sifat-sifat karakter merupakan bagian 
dari tatanan komunitas secara keseluruhan dan stakeholders 
menyusun model dari perilaku yang diharapkan. 

Pendidikan karakter  harus bersifat multi level dan multi 
channel karena tidak mungkin hanya dilaksanakan oleh sekolah.  
Pembentukan karakter perlu keteladanan, perilaku nyata dalam 
seting kehidupan otentik dan tidak bisa dibangun secara instan. 
Oleh karena itu pendidikan karakter harus menjadi sebuah gerakan 
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moral yang bersifat holistik, melibatkan berbagai pihak dan jalur, 
dan berlangsung dalam seting kehidupan alamiah. Namun yang 
harus dihindari jangan sampai tersesat menjadi gerakan dan ajang 
politik yang pada akhirnya hanya akan membentuk perilaku-
perilaku formalistik-pragmatis yang berorientasi kepada azas 
manfaat sesaat, yang justru akan semakin merusak karakter dan 
martabat bangsa (Kartadinata, 2012:xii).

G. Penutup

Penggalian pengetahuan dan kearifan lokal dalam tradisi 
lisan Nusantara perlu dilakukan secara komprehensif dan holistik 
guna menunjang pengembangan pendidikan karakter bangsa 
di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pengetahuan lokal untuk 
menggambarkan tradition-based-literacy, artistic, scientific 
works, performances, inventions, scientific discoveries, designs, 
marks, names and symbols, undisclosed information and all other 
tradition based innovations and creation yang berasal dari kegiatan 
intelektual dalam bidang industri, keilmuan, sastra ataupun seni. 
Di pihak lain, kearifan lokal mencakup dimensi pengetahuan lokal, 
nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, mekanisme 
pengambilan keputusan lokal, dan dimensi solidaritas kelompok 
lokal.

Pengetahuan dan kearifan lokal dari berbagai etnik (baca: 
masyarakat tradisional) yang ada di Nusantara tidak ada yang 
bertentangan dengan nilai-nilai moral utama yang bersifat  
universal (meskipun ada yang berbeda), bahkan memperkaya 
nilai-nilai moral tersebut. Pendidikan karakter bangsa sebaiknya 
mengangkat pengetahuan dan kearifan lokal Nusantara daripada 
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meng-impor nilai-nilai moral dari bangsa lain (bangsa Amerika dan 
Eropa), yang terkadang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa 
Indonesia. Sebagai contoh, bangsa Indonesia memiliki konsep 
‘musyawarah untuk mufakat’ dalam berdemokrasi, sedangkan 
USA memiliki konsep voting (separuh tambah satu) sebagai 
pemenang. Demikian juga dengan kebebasan individual yang 
dinjunjung tinggi di USA, tidak berlaku di Indonesia. 
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LEGENDA HANTU KAMPUS DI SURABAYA: KAJIAN FOLKLOR 

HANTU (GHOSTLORE) KONTEMPORER
Oleh Anas Ahmadi, M.Pd. 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya

A. Pendahuluan 

Pelahiran folklor secara historis diintroduksi oleh William Jhon 
Thoms pada tahun 1846. Ia adalah  seorang pengumpul barang 
antik (antiquarian) yang berasal dari Inggris. Kemudian, eksistensi 
folklor semakin mencuat ketika  tahun 1888 didirikan American 
Folklore Society (AFS) yang bergerak dibidang kajian folklor (Watts, 
2007:152). AFS salah satu bidang garapannya adalah publikasi 
kefolkloran (1) Journal American Folklor, (2) Children’s Folklore 
Section, (3) Foodways Section, (4) History and Folklore Section, (5) 
Jewish Folklore and Etnology Section, (6) New Folk@AFS Section, 
dan (7) Folklor and Education Section.  Melalui AFS inilah folklor 
berkembang pesat sampai sekarang. 

Folklor secara tradisional pada hakikatnya berkait dengan 
tradisi kolektif, baik lisan, setengah lisan, ataupun bukan lisan 
(Dundes, 1965:3; Propp, 1984:4) yang mengarah pada pengetahuan 
tradisional (traditional knowlegde). Karena itu, Dundes sebagai 
folklorist Amerika, beberapa kajiannya, misal Folklore in the Bible 
(1999) yang memperbincangkan keholyan Bible, Folklore in Quran 
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(2003) yang memperbincangkan perulangan dalam Quran dengan 
menggunakan teori Albert Lord (formula-formulaik), Meaning of 
Folklore (2007) yang memperbincangkan analisis folklor perspektif 
struktur, psiko, dan kultur; masih berkutat pada kajian folklor 
tradisional. Namun, dalam konteks kontemporer, Sims (2011:8) 
memaparkan secara detil  bahwa folklor tidak hanya berkutat 
pada dunia yang  meneliti pengetahuan tradisional (traditional 
knowlegde). Folklor berkait dengan belajar yang informal, 
pengetahuan yang tidak tinggi/modern tentang dunia, keyakinan/
kepercayaan (beliefs), budaya (cultures), dan tradisi (traditions) 
yang diungkapkan secara unik/kreatif melalui kata (oral), musik, 
kebiasaan, tindakan, perilaku, dan material. Karena itu, folklorist 
modern tidak hanya berkutat pada dunia tradisional, tetapi dunia 
modern. Mereka meneliti internet lore,  game lore, news lore, 
urban lore, dan death lore, dan heal lore (kesemuanya disebut 
dengan istilah folklor kontemporer) (Ahmadi, 2013:31).

Kajian folklor kontemporer yang lebih teperinci dipaparkan  
Watts (2007:154) meliputi folklor dan usia (aging and folklore), 
binatang (animals), arsitektur (architecture), folklor perkemahan 
(camp folklore), folklor kampus (campus folklore), folklor 
kehamilan (pregnancy folklore), folklor konspirasi (conspiracy 
folklore), folklor kencan (dating folklore), folklor hantu (ghostlore), 
kisah hantu (ghost stories), hantu kota (ghost town), folklor olah 
raga (sport folklore), folklor homo (homo folklore), cerita rakyat 
(folkltale),  peribahasa (proverb). Terms kajian folklor kontemporer 
yang dipaparkan oleh Watts tersebut sudah teperinci, tetapi ada 
satu hal yang kurang, Watts belum menyangkutpautkan folklor 
dengan dunia internet, dunia online, dan dunia virtual. Kajian 
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folklor yang mengarah pada dunia maya saat ini lebih marak sebab 
pandangan dunia (world vision)  mengarah padanya. 

Berkait dengan folklor kontemporer dalam tulisan ini 
dipaparkan hantu-hantu kampus di Surabaya. Kajian folklor 
hantu (ghostlore) bukanlah hal baru dalam folklor. Bahkan, 
laman ghostlore (http://www.ghostlore.com) yang di dalamnya 
berisikan buku-buku hantu, tur ke tempat hantu, dan film hantu 
telah muncul dan bisa diakses secara umum. Penelitian/tulisan 
tentang folklor hantu (ghostlore) di luar negeri pernah dilakukan 
oleh (1) Goldstein (2007) yang meneliti perjalanan, gender, dan 
penampakan hantu;  (2) Tucker (2007) yang meneliti/menulis 
hantu-hantu kampus; (3) Guiley (2007) yang menulis tentang 
ensiklopedia hantu; dan (4) Guiley (2008) yang meneliti fenomena 
hantu-hantu modern. Penelitian Folklor di Indonesia (sampai 
saat ini) terkesan masih kurang optimal. Karena itu, Endraswara 
(2009:23) mengungkapkan bahwa penelitian folklor di Indonesia 
masih tertatih-tatih. Faktor penyebabnya adalah folklor belum 
menjadi program khusus, melainkan menempel pada bidang lain. 
Dengan begitu, pemanfaatan keilmuan foklor belum optimal, 
terutama foklor hantu. Selain faktor tersebut, folklor Indonesia 
masih relatif baru. Bahkan, tahun 2000an Indonesia baru memiliki 
empat doktor dari basis ilmu folklor (Dananjaja, 2003:71).  Adapun 
penelitian tentang hantu di Indonesia pernah dilakukan oleh (1) 
Geertz ([1960]2013) yang meneliti tentang hantu di Mojokuto 
(Mojokerto) Jawa Timur; (2) Danandjaja (1997) yang meneliti 
hantu di Indonesia yang dikaitkan dengan legenda alam gaib;  
(3) Endraswara (2004) yang meneliti dunia hantu di Jawa;  (4) 
Ahmadi (2006) yang meneliti hantu di Pulau Raas-Madura yang 
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dibandingkan dengan hantu Jepang; (5) Lee & Kathleen (2011) 
mengindeks hantu-hantu Indonesia (secara parsial) yang berkait 
dengan hantu Jawa, hantu Hindu-Budha, dan hantu pesugihan;  
dan (6) Lukmaryo dkk. (2013) yang mengangkat kisah hantu 
Indonesia dalam bentuk komik. Berita terbaru dari http://www.
kabarmakassar.com (23 Februari 2013) menunjukkan bahwa ada 
tujuh kampus di Indonesia yang berhantu, yakni UI, IPB, ITB, UGM, 
Undip, Unair, dan UB.  Bertolak dari penelitian-penelitian tersebut, 
sepanjang amatan peneliti belum ada yang meneliti/menulis 
tentang hantu kampus di Surabaya kajian folklor kontemporer. 

B. Folklor Hantu (Ghostlore)

Ghostlore pada hakikatnya  ialah folklor yang fokus kajiannya 
dipumpunkan pada dunia hantu, baik dulu, sekarang, atau masa 
depan. Hantu pada hakikatnya roh tanpa tubuh dari orang mati 
(Watts, 2007:174) yang melakukan penampakan (phenomenon) 
melalui suara, bayangan, mimpi,  ataupun meminjam tubuh 
manusia. Hantu-hantu tersebut bisa muncul diberbagi segmentasi 
kehidupan dan biasanya muncul pada malam hari. Hantu-hantu 
tersebut biasanya bersemayam di tempat berikut, misal gua, 
empang, gunung, kuburan, pohon besar. Selain itu, dalam konteks 
legenda perkotaan (urban legends) hantu tersebut menempati 
rumah sakit, rumah makan, kampus, pabrik, jembatan, dan mal.  

Genre folklor hantu (ghostlore),  antara lain (1) hantu yang 
muncul dalam kamera/cahaya (ghost light), (2) tarian hantu  
(ghost dance), (3) penyakit yang dialami oleh hantu (ghost 
sickness), (4) pelihat hantu (ghost seers), (5) investigasi hantu 
(ghost investigation), (6) pemburu hantu (ghost hunters), kota 
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hantu (ghosttown) dan (7) karakter hantu (characteristics of 
ghosts) (Guiley, 2007:188-195). Selain itu, ada pula kajian kampus 
hantu (ghost campus). Genre folklor hantu (ghostlore) di Indonesia 
sebenarnya sangat banyak, tetapi  masih belum ada penelitian 
yang optimal tentang folklor hantu di Indonesia. 

Dalam konteks dunia perhantuan, tipologi hantu terbagi 
menjadi dua, yakni sakral dan profan. Istilah sakral pada 
hakikatnya berkait dengan religiusitas, kebaikan, dan menjalankan 
ritual keagamaan (Sims, 2011:207),  sedangkan profan merupakan 
oposisi dari sakral, yakni nonreligius, kejahatan/keburukan, dan 
tidak menjalankan ritual keagamaan. Dalam konteks ini, keduanya 
saling beriringan dan beroposisi, dalam pemikiran Elidae (1956:29) 
seperti chaos dan chosmos—yang pada akhirnya adekuat. Dalam 
konteks yang esensial, sakral mengarah pada kesucian, sedangkan 
profan mengarah pada ketidaksucian. Dalam dunia hantu, 
hantu yang suka menggoda, menjahili, dan menyakiti manusia 
merupakan tipe hantu profan. Adapun hantu yang hanya muncul 
saja ataupun menampakkan diri, bahkan membantu manusia 
merupakan tipologi hantu sakral. 

Artikel ini diperoleh melalui hasil penelitian mendalam. 
Adapun desain  penelitian ini difokuskan pada hantu-hantu kampus 
yang terdapat di wilayah Surabaya. Kampus-kampus yang dijadikan 
sebagai bahan penelitian tersebut, antara lain  (1) Universitas 
Negeri Surabaya (Unesa), (2) Institut Teknologi Sepuluh November 
Surabaya (ITS), (3) Universitas Airlangga (UA), (4) Universitas Tujuh 
Belas Agustus (Untag), (5) Universitas Pembangunan Nasional 
(UPN), (6) Univeristas Dokter Sutomo (Unitomo), (7) Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas (STIE Perbanas). Untuk teknik 
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penentuan informan, peneliti merujuk pada pemikiran Spradley 
(1997:61) tentang syarat minimal  informan yang baik, yakni 
(1) berenkulturasi penuh; (2) terlibat langsung; (3) mempunyai 
waktu yang cukup; (4) suasana budaya yang tidak dikenal; (5) 
nonanalitis. Selain kelima syarat yang dipaparkan Spradley, syarat 
informan yang baik yakni (1) penutur aktif; (2)  penutur eksoteris 
dan esoteris (Ahmadi, 2012:84).  Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini sejalan dengan pernyataan Sudikan (2001:173), 
yakni melakukan (1) pengamatan, (2) pemotretan, (3) perekaman, 
dan (4) pewawancaraan. Dalam konteks pewawancaraan, 
peneliti menggunakan wawancara informal-humanis agar kesan 
‘santai dan cair’ muncul ketika menggali data hantu kampus dari 
informan.  Adapun informan legenda hantu kampus di Surabaya 
divisualisasikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Data Informan Legenda Hantu Kampus di Surabaya
No. Nama Jenis 

Kelamin
Usia Pekerjaan Status Alamat

1. Asy Syam, S.Pd. Pria 27 th Dosen LB Unesa Lajang Sidoarjo
2. Z. Fanani, S.Pd. Pria 30 th Dosen STIE Perbanas Menikah Surabaya
3. Machrus Suyuti Pria 23 th Mahasiswa UA Lajang Sidoarjo
4. Rahmat Pria 21 th Mahasiswa  Unesa Lajang Magetan 
5. Septa T. Farisna Wanita 21 th Mahasiswa ITS Lajang Jombang
6. Matius  R.,  M.Pd. Pria 40 th Dosen Untag Menikah Surabaya
7. M. Zuhdi, M.Pd. Pria 29 th Dosen Unitomo Menikah Surabaya
8. Lukman, S.T. Pria 29 th Alumni UPN Menikah Surabaya
9. Moch. Anies, M.Pd. Pria 31 th Dosen Unipa Menikah Sidoarjo

Dari data-data di atas, penulis mencoba membeberkan seluk beluk 
hantu di kampus dari sisi folklor. Upaya semacam ini tentu sebuah 
terobosan baru. Oleh karena hantu itu biasanya menempati 
tempat sacral dan sepi, namun riset ini justru mengungkap hantu 
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di wilayah akademik. Ketertarikan semacam ini merupakan usaha 
yang patut dihargai, agar terungkap legenda-legenda hantu di 
wilayah kampus.

C. Legenda Hantu Kampus di Surabaya 

Di Universitas Negeri Surabaya, menurut Asy Syam, S.Pd., 
(Dosen Luar Biasa Jurusan Senirupa),  terdapat hantu kampus 
yang terpapar sebagai berikut. Pertama, di lantai 3 (Seni Rupa) 
terkadang muncul hantu yang bertubuh sangat besar, berbulu 
lebat, matanya besar dan berwarna merah. Kedua, menurut 
Rahmat (mahasiswa Jurusan Jerman), di Jurusan Jerman terdapat 
hantu perempuan yang berambut panjang. Hantu ini muncul di 
lantai dua. Konon, menurut cerita beberapa orang, dulu sebelum 
kampus Unesa di bangun, ada seorang perempuan yang bunuh diri 
di tanah tempat dibangunnya Jurusan Pendidikan Bahasa Jerman. 

Di Universitas Airlangga (UA), di Fakultas Ilmu Budaya 
(FIB) lantai 3 ruang 303, menurut Machrus Suyuti (Mahasiswa 
UA Jurusan Sastra Indonesia) terdapat hantu kampus berikut. 
Pertama,  pernah ada mahasiswa yang ketika tengah malam 
tatkala habis rapat BEMJ (Badan Eksekutif Mahasiswa Jurusan) 
ia  melihat bayangan cewek berjilbab yang bersliweran. Padahal, 
waktu itu tidak ada teman cewek yang berjilbab. Kedua, di lantai 2 
sering muncul kakek berambut panjang dan terkadang standby di 
ruang gamelan sambil bermain gamelan. Ketiga, di kamar mandi 
cewek, lantai 3 sering ada bayangan di cermin. Suara piano yang  
keras sering pula didengar oleh mahasiswa ketika malam hari. 
Padahal, setelah dicek, di ruang piano tidak ada mahasiswa/dosen 
yang sedang praktik berpiano. 
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Di Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag), menurut Matius 
Rudi, S.S., M.Pd., ada tiga kisah hantu di kampusnya. Pertama, sebagai 
seorang kajur Prodi Sastra Inggris, Matius sering lembur (sendirian) 
di kampus untuk menyelesaikan tugas ke-prodi-an. Sering sekali 
dia dengar bunyi brakkk... seperti orang menutup pintu ataupun 
bunyi gedebuk... seperti buku jatuh atau orang jatuh. Namun, 
ketika dia mencari sumber suara tidak ada siapa-siapa di sana. Pada 
awalnya, ia agak takut, tetapi lama-kelamaan hal tersebut menjadi 
biasa. Kedua, teman karibnya, Susilo Mansuruddin, S.S., M.Pd. 
ketika lembur di Prodi Sastra Inggris pernah ditemui  perempuan 
hantu. Waktu itu, sekitar pukul 01 dini hari. Tiba-tiba lampu mati. 
Kemudian, ada bayangan yang makin lama makin jelas. Bayangan 
tersebut adalah bayangan perempuan. Susilo Mansuruddin takut 
setengah mati. Setelah kejadian tersebut,  jika lembur di kampus 
dia mengajak teman. Ketiga, fenomena penampakan hantu melalui 
suara. Pada tahun 2012 ada praktik di lab bahasa. Praktik tersebut 
dilakukan pada malam hari. Setelah selesai praktik, lab ditutup, 
tiba-tiba saja ada yang gedor-gedor dari dalam. Karena diduga ada 
yang belum sempat keluar/terkunci di dalam lab, pintu lab dibuka. 
Ternyata, tidak ada siapa-siapa di dalam lab.  

Di Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya (ITS), 
menurut Septa T. Farisna (mahasiswa ITS Jurusan Biologi),  legenda 
hantu kampus terpapar sebagai berikut. Pertama,di ITS terdapat 
satpam hantu. Konon, ketika mahasiswa praktik pengamatan di 
lab, ketika malam, sebelum jam dua belas ada satpam datang. 
Satpam tersebut berseragam biru. Ia  berpesan pada mahasiswa 
agar praktiknya jangan sampai di atas jam dua belas. Setelah 
mengungkapkan pesan, satpam tersebut pergi. Ternyata, ketika 
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diamati lebih detil oleh mahasiswa satpam tersebut tidak 
berkaki. Kedua, ketika mahasiswa mengerjakan tugas di perpus 
(malam hari). Semula banyak anak yang mengerjakan tugas di 
perpustakaan, semakin  malam, mahasiswa tinggal sedikit. Tinggal 
tiga anak. Namun, hal tersebut menjadi ganjil ketika muncul 
mahasiswa baru di ruang itu. Salah satu dari tiga mahasiswa 
ada yang curiga dengan mahasiswa baru tersebut. untuk itu, dia 
menjatuhkan pensil dan mencoba melihat ke bawah, ternyata 
mahasiswa baru tersebut tidak berkaki. Ketiga, di Auditorium 
sering terdengar bunyi gong ketika pukul 12 malam. Penampakan 
sundel bolong pun sesekali muncul di Auditorium. Keempat, 
di kamar mandi lantai 1 khusus mahasiswi,  muncul hantu yang 
biasanya menggoda mahasiswi yang sedang ke kamar mandi. 
Karena itu, sekarang kamar mandi tersebut tidak dipakai oleh 
mahasiswi sebab mereka takut digoda oleh hantu tersebut.

Di STIE Perbanas, menurut Z. Fanani, S.Pd. (Dosen STIE 
Perbanas) terdapat hantu kampus yang terpapar sebagai berikut. 
Pertama, di ruang Dr. Djuwari (Ketua Lab), pernah ada pegawai 
yang menawari Pak Djuwari makan. Waktu itu, malam hari. 
Namun, Pak Djuwari tetap diam dan tidak memalingkan wajahnya 
ke pegawai yang menawari makanan. Keesokan harinya, pegawai 
tersebut menanyakan kepada Pak Djuwari, lembur sampai jam 
berapa? Namun, Pak Djuwari mengatakan bahwa dirinya pulang 
sore tidak lembur. Kontan, pegawai tersebut kaget. Jadi, tadi 
malam adalah hantu yang mirip Pak Djuwari.  Karena terlalu takut, 
pegawai tersebut minta dipindahkan ke tempat lain, bukan menjadi 
pegawai di tempatnya Pak Djuwari. Kedua,  di tangga lantai dua,  
ada mahasiswi yang pingsan sebab dia melihat perempuan hantu 
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yang sangat cantik. Menurut mahasiswi tersebut hantu itu seolah 
menabrak dirinya. Ia langsung pingsan. Waktu itu, Pak Djuwari 
langsung membacakan ayat suci Alquran, yakni surat Al Falaq 
dan  surat Annas agar  mahasiswi tersebut tidak diganggu oleh 
hantu. Menurut Pak Djuwari, Surat Al Falaq menunjukkan bahwa 
hantu/jin muncul ketika malam hari. Adapun untuk Surat Annas 
menunjukkan bahwa jin/manusia diciptakan oleh Allah. Ketiga, 
jika malam hari, Pak Djuwari sering dibuntuti oleh bayangan 
perempuan ketika naik tangga lantai dua. Hantu yang membuntuti 
Pak Djuwari konon bukanlah hantu jahat sebab hantu tersebut 
hanya membuntuti saja, tidak menyakiti Pak Djuwari. 

Di Universitas Dr. Sutomo (Unitomo), menurut M. Zuhdi, M.Pd. 
hantu kampus terpapar sebagai berikut. Dulu, ketika ia masih 
menjadi mahasiswa di Unitomo, ia pernah datang kuliah pada 
jam 18.00. biasanya, kuliah dimulai pukul 18.30.  gedung Bahasa 
Indonesia terletak di lantai 1, pojok sebelah Timur. Kebetulan waktu 
itu, lorong lantai 1 masih sepi, belum ada mahasiswa sama sekali. 
Zuhdi masuk ke kelas Bahasa Indonesia melalui pintu gerbang 
Utama (sebelah Barat) sebab pintu gerbang darurat (sebelah 
Timur) selalu dikuncui dan baru dibuka jika ada event besar. Namun, 
waktu itu, tba-tiba saja ada mahasiswi yang seolah-olah masuk 
dari pintu Timur. Wajah mahasiswi tersebut tidak tampak jelas 
sebab ia menundukkan wajahnya dan tertutupi oleh rambutnya 
yang panjang. Zuhdi pun ingin menggodanya, ketika berpapasan, 
mahasiswi tersebut tidak menggburis ketika Zuhdi berdehem. 
Setelah berpapasan, Zuhdi membalikkan badannya dan menoleh 
ke belakang, ternyata mahasiswi tersebut sudah tidak ada. Padahal, 
waktu itu berselang beberapa detik. Zuhdi berlari dan mencari untuk 
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memastikan keberadaan mahasiswi tersebut ternyata hasilnya nihil. 
Kemudian, Zuhdi sadar jika mahasiswi tersebut bukanlah mahasiswi 
sebenarnya alias hantu. Ia pun berlari ke luar dari lorong tersebut. 
Setelah itu, ia bertanya pada  mahasiswa senior. Katanya, memang 
banyak orang yang pernah menemui perempuan di lorong lantai 1, 
baik pada petang hari, malam hari, ataupun dini hari. 

Di Universitas Pembangunan Nasional (UPN), menurut 
Lukman, S.T. (alumni mahasiswa UPN), terdapat hantu kampus 
yang terpapar sebagai berikut. Konon,  sering terdengar suara-
suara aneh di kamar kecil mahasiswa. Jika didatangi,  suara-suara 
tersebut menghilang dan tidak ada orangnya. Menurut mahasiswa, 
suara tersebut adalah suara hantu-hantu penunggu kamar mandi. 

Di Universitas PGRI Adi Buana (Unipa), menurut Moch. Anies, 
M.Pd. (Dosen Unipa), hantu kampus terpapar sebagai berikut. 
Dulu sampai sekarang sering muncul hantu di lantai 4 (kampus 
Ngagel). Hantu tersebut konon katanya berupa gadis yang sangat 
cantik dan juga bayangan seorang nenek-nenek tua. Yang paling 
sering menjumpai hantu-hantu tersebut adalah Satpam sebab 
dialah orang terakhir yang mengecek pintu kampus, kondisi 
keamanan kampus ketika malam hari. Bahkan, pernah ada anak 
yang kesurupan sewaktu berada di lantai empat tersebut. Konon, 
hantu di lantai tersebut masuk dalam jiwa si mahasiswa. 

D.  Pola (Pattern) Tipologis Hantu Kampus di 
Surabaya

Hantu-hantu kampus di Surabaya, misal  (1) hantu kampus 
Universitas Negeri Surabaya (Unesa); (2) hantu kampus Institut 
Teknologi Sepuluh November (ITS); (3) hantu kampus Universitas 
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Airlangga (UA); (4) hantu kampus STIE Perbanas; (5) hantu 
kampus Universitas Tujuh Belas Agustus (Untag); (6) hantu 
Kampus Universitas Pembangunan Nasional (UPN); (7) hantu 
kampus Universitas Dr. Sutomo (Unitomo); (8) Hantu kampus 
Univeristas PGRI Adi Buana (Unipa) di dalamnya memunculkan 
dua tipologi, yakni hantu kampus yang sakral dan profan. Hantu 
yang sakral adalah hantu yang tidak mengganggu, menjahili, 
ataupun menyakiti manusia. adapun hantu profan adalah hantu 
yang mengganggu, menjahili, menyakiti, dan/atau manusia.  Jika 
divisualisasikan, pola tipologis hantu kampus di Surabaya tampak 
pada tabel 1.2 berikut. 

Tabel 1.2  Pola (Pattern) Tipologis Hantu Kampus di Surabaya
No. Legenda Hantu Kampus Tipologi Hantu
1. Hantu kampus Universitas Negeri Surabaya 

(Unesa) 
Sakral 

2. Hantu kampus Institut Teknologi Sepuluh 
November (ITS)

Sakral-profan 

3. Hantu kampus Universitas Airlangga (UA) Sakral
4. Hantu kampus STIE Perbanas Sakral
5. Hantu kampus Universitas Tujuh Belas Agustus 

(Untag)
Sakral

6. Hantu Kampus Universitas Pembangunan 
Nasional (UPN)

Sakral

7. Hantu kampus Universitas Dr. Sutomo 
(Unitomo)

Sakral 

8. Hantu kampus Univeristas PGRI Adi Buana 
(Unipa) 

Sakral-profan

Berpijak pada tabel tersebut,  tipologi hantu kampus di 
Surabaya lebih berorientasi pada hantu yang sakral. Hantu yang 
bertipologi profan hanya muncul pada hantu kampus ITS dan 
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hantu kampus PGRI Adi Buana. Jika merujuk pada pemikiran Jung 
(1955:4;1989:111; 2003:194—195), tipe tersebut merupakan pola 
archetype  yang selalu muncul dalam belahan dunia dan tahun 
yang berbeda dalam derajat yang sama’. Artinya, bahwa tipe 
sakral dan profan tersebut akan selalu muncul dan beriringan 
sebagai bentuk keseimbangan (balance).  Namun, tidak menutup 
kemungkinan, kelak kedepan, tipologi hantu kampus mengalami 
perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. 

E. Penutup 

Berdasarkan paparan  di muka dapat disimpulkan sebagai 
berikut. Pertama, kampus-kampus di Surabaya, baik yang negeri 
dan/atau swasta memiliki legenda hantu kampus dengan varian 
yang berbeda dalam derajat yang ‘sama’. Kedua, hantu-hantu 
kampus di Surabaya terbagi menjadi dua, yakni (1) hantu kampus 
yang sakral dan (2) hantu kampus yang profan. Namun, dari segi 
kuantitas, lebih banyak hantu sakral daripada hantu profan yang 
terdapat di kampus.  
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Bagian Sebelas
MITOS I RATU AYU MAS MANEMBAH: PENDEKATAN THEO-

ANTROPOLOGI
Oleh Prof. Dr. I Nengah Dwija, M.Hum. 

Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

A. Pendahuluan

Sebagai sebuah refleksi perlu kiranya dicermati bahwa di Bali 
problema dan isu yang menonjol sakarang ini adalah: (1) terjadinya 
perebutan atau kompetensi tajam pemanfaatan sumber daya 
yang terbatas, seperti lahan dan air. Bali adalah pulau kecil dengan 
sumber daya lahan dan air yang terbatas, namun kini menjadi 
rebutan antar-kepentingan industri pariwisata, perumahan, dan 
pertanian. Di Bali dalam waktu lima tahun terakhir ini menurunnya 
areal persawahan diperkirakan mencapai 1000 ha per tahun. 
Penciutan lahan sawah ini sungguh pesat lebih-lebih untuk daerah 
dekat kota, karena dipicu oleh harga tanah yang meroket. Rupanya, 
bagi petani pemiliki sawah di daerah dekat perkotaan cenderung 
tergoda oleh tawaran harga tanah yang sangat tinggi. Sebab, jika 
dibandingkan dengan mengusahakan sendiri untuk bercocok tanam 
hasilnya sungguh tidak seimbang. Ratusan hektar sawah dalam 
waktu singkat telah dialihfungsikan ke pemakaian lain di luar sektor 
pertanian khususnya pemukiman, (2) tekanan pada lingkungan 
berupa erosi dan abrasi pantai, polusi lahan oleh plastik, air oleh 
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polutan sisa pestisida, sabun, zat warna, air panas, pencemaran 
udaya, pemasangan reklame yang sembarangan, (3) dislokasi 
budaya berupa perilaku konsumerisme dan senang meniru dari 
apa yang dilakukan oleh wisatawan terutama oleh generasi muda, 
(4) pembagian keuntungan ekonomis yang tak merata baik antar-
daerah satu dengan yang lainnya, antara yang punya dengan yang 
tak punya, sehingga memunculkan kecemburuan sosial yang tajam, 
dan (5) kelemahan manajemen merupakan juga penyebab dari 
munculnya isu dan problem terutama dikaitkan dengan masalah 
koordinasi dalam menetapkan satu kebijakan (Manuaba,1999:9-10; 
Sutawan,1997:251). Isu dan problem itu sepantasnya mendapatkan 
perhatian semua komponen masyarakat Bali, sehingga dapat 
ditemukan jalan pemecahan yang bersifat holistik yang mengacu 
pada konsep Tri Hita Karana1

Meskipun Bali memiliki landasan filosofi tri hita karana dalam 
mengelola perubahan atas problema dan isu seperti di atas, namun 
sekarang ini secara realitas orang Bali telah mengalami perubahan 
karakter, sebagai imbas dari modernisasi dan globalisasi. Perubahan 
karakter ini menyangkut; munculnya kasus (1) kekerasan, seperti 
perkelahian masal antar-banjar, pemuda, kelompok, desa adat, 
(2) kasus bunuh diri; gantung diri, minum racun, (3) kasus aborsi 

1 Tri Hita Karana merupakan landasan filosofis dalam membuat, 
menetapkan, memecahkan setiap persoalan yang muncul pada masyarakat Bali 
khususnya, Indonesia umumnya. Artinya, orientasi pemecahan masalah mengacu 
pada hubungan vertikal dan horizontal, yakni memiliki fondasi nilai agama 
(parahyangan), berlandaskan pada hubungan harmonis antar komponen manusia 
itu sendiri secara sosiologis, baik menyangkut perbedaan kaya-miskin, hubungan 
sosial, kekuasaan dan sebagainya (pawongan). Dan memiliki keterkaitan dengan 
keseimbangan kosmologi yang terkait dengan lingkungan (palemahan) Baca: I 
Gusti Ketut Kaler  Butir-Butir Tercecer Tentang Adat Bali 2, 1994. hal 85-90.
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dan penyimpangan seksual di kalangan remaja, (4) menipisnya 
keyakinan akan nilai-nilai agama (pranata) yang sesungguhnya 
dipedomani dalam menjalankan hidup, (5) terkikisnya sistem 
jaringan sosial; dalam keluarga, kelompok, maupun masyarakat 
melalui berbagai lembaga sosial maupun aktivitas sosial, (6) 
menipisnya kepercayaan kepada orang lain, lembaga, maupun 
pemerintah sebagai institusi sosial, (7) kecenderungan hubungan 
sosial yang bersifat eksploitasi dan bermusuhan pada individu, 
kelompok, maupun lembaga (Duija,2006:33).

Berdasarkan refleksi di atas, tampaknya masyarakat Bali 
perlu menengok sejenak masa lampau yang mememunculkan 
masalah sosial-kultural di beberapa bagian daerah di Bali. Masa 
lampau yang dimaksud adalah  refleksi diri yang terpesankan di 
dalam sebuah tradisi lisan (satua-satua Bali2), yang terlindas oleh 
hiruk-pikuknya modernitas bahkan postmodernitas sekarang 
ini. Pemahaman terhadap sebuah tradisi diperlukan jika mau 
memahami lebih dalam hakikat budaya sebuah komunitas, sekecil 
apapun sebuah komunitas itu. Setiap komunitas memiliki akar 
tradisi (tradition roots) yang berbeda-beda berdasarkan geografis, 
adat-istiadat, bahasa, agama dan sebagainya. Sebuah tradisi bisa 
lahir atas penghayatan masyarakat terhadap alam lingkungannya 
sebagai  jawaban pralogis dari sebuah misteri alam sekitarnya. 
Oleh karena itu, dalam sebuah tradisi akan ditemukan juga fakta-
fakta budaya di dalamnya. Menurut Edi Sedyawati (1995:4) di 

2 Satua-satua Bali adalah bagian dari tradisi lisan yang berupa cerita-cerita lisan 
yang diturunkan secara oral (dari mulut ke mulut). Dalam klasifikasi naskah-naskah 
Kepustakaan Bali oleh Gedong Kirtya Singaraja, satua-satua ini termasuk kelompok 
Ithiasa (IV), sedangkan satua bernomor IVd. Baca: Agastia, 1985. “Jenis-jenis Naskah 
Bali”. Page.145. bandingkan Pegeaud,1967. Literature of Java. Volume I.
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dalam sebuah tradisi lisan (sastra lisan) dapat digali fakta-fakta 
budaya, seperti: sistem geneologis, kosmologi dan kosmogoni3, 
sejarah, filsafat, etika, moral, sistem pengetahuan dan kaidah-
kaidah kebahasaan. Pengungkapan makna secara holistik fakta-
fakta budaya itulah sebagai alasan mengapa begitu penting arti 
sebuah tradisi lisan di masa kini (zaman modern).

Salah satu tradisi lisan yang akan dicermati pada kesempatan 
ini berasal dari sebuah daerah yang disebut sebagai bagian dari 
masyarakat Bali Aga. Konsep Bali-Aga merupakan konsep yang 
secara teoretis digunakan dalam rangka pengaruh  Jawa-Hindu 
di Bali terutama pasca-Majapahit (1343)  pada saat ekspidisi 
Gajah Mada ke Bali. Perbedaan ini adalah perbedaan pengaruh 
kebudayaan Jawa-Hindu di berbagai daerah di Bali dalam zaman 
Majapahit dahulu, yang menyebabkan adanya dua bentuk budaya 
masyarakat di Bali, ialah Bali Aga dan Bali Majapahit (wong 
Majaphit). Masyarakat Bali Aga kurang sekali mendapat pengaruh 
dari kebudayaan Jawa Hindu dari Majapahit dan mempunyai 

3 Kosmologi (cosmology) adalah pemahaman menyeluruh mengenai 
jagat raya, asal-usul, hakikat tata susunan, dan tujuan akhirnya. Baca: Collins & 
Farrugia,1996, page 166. Kosmologi merupakan teori tentang asal-mula, dan 
watak, serta perkembangan alam semesta sebagai suatu sistem yang teratur, maka 
kosmologi sesungguhnya merupakan suatu pengetahuan yang memiliki jangkauan 
sangat luas menyangkut alam semesta yang di dalamnya terdapat seluruh ciptaan 
termasuk di dalamnya manusia itu sendiri. Baca: I Ketut Donder,2007. Kosmologi 
Hindu.hal.2-3. Kamus Teologi. Yogyakarta Kanisius. Sedangkan Kosmogoni adalah 
penciptaan alam semesta.Dalam konteks teologi Hindu sering dituangkan dalam 
berbagai Purana yang merupakan “teori” penciptaan dunia dalam istilah sains 
modern. Bentuk-bentuk kultural dan isi kosmologi-kosmologi kita dapat dan 
memang bervariasi sangat luas. Namun, secara berbeda-beda meraka penuh 
dengan simbol-simbol dan mitos-mitos religius dan upacara-upacara serta 
refleksi-refleksi religius. Baca: Rasmussen,2003. “Kosmologi dan Etika”. Dalam 
Agama, Filsafat, dan Lingkungan Hidup. Page.222.
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struktur tersendiri. Orang Bali Aga pada umumnya mendiami desa-
desa di daerah pegunungan, seperti: Sembiran, Cempaga Sidatapa, 
Pedawa, Tigawasa di Kabupaten Buleleng  dan desa Tenganan 
Pegringsingan di Kabupaten Karangasem (Bagus,1987:286). Orang 
Bali-Aga sekarang mendiami beberapa desa di pegunungan di Bali 
Utara, yaitu desa-desa Sembiran, Pedawa, Tigawasa, Cempaga, 
Sidatapa, dan desa-desa di Bali Selatan adalah Tenganan 
Pegrinsingan dan Trunyan (Dhari,1985:241-242). Kedua tipe 
masyarakat Bali tersebut memiliki karakteristik tersendiri termasuk 
dalam hal adat dan sistem kepercayaan yang berlaku sejak dahulu 
sampai sekarang masih dipertahankan.

Sebuah Desa yang tidak masuk di dalam kategori di atas di 
antaranya adalah Munti Gunung di Kabupaten Karangasem, yang 
sampai ini masyarakatnya ‘identik dengan pengemis laten’  yang 
ada di Bali. Demikian juga daerah-daerah pegunungan tandus yang 
berada di Kabupeten Buleleng bagian Timur,  ternyata berkaitan 
dengan sebuah tradisi lisan yang berkembang dari munculnya mitos 
air yang berhulu pada Gunung Batur dan Danau Batur di Kintamani, 
Kabupaten Bangli. Keterkaitan ini bukan secara fakta geografis 
maupun geopolotik, namun keterkaitan secara sosio-kultural, 
khususnya masalah kosmologi dan kosmogoni yang tersirat dalam 
mitos ”I Ratu Ayu Mas Membah”4 sebuah mitos tentang kekuasaan 

4 Mitos ini telah diterbitkan di dalam majalah Taksu, 2001. Edisi November. 
No.73 Tahun II. Dalam kolom Asal-Usul. Penulisnya adalah Dr. Jero mangku 
Ketut Riana seorang Dosen Jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas 
Udayana, Bali. Kemudian dilakukan observasi ke lapangan, apakah cerita-cerita 
seperti sesungguhnya berkembang di daerah Buleleng Timur, ternyata memang 
sangat kuat hidup di masyarakat, seperti Tejakula, Bondalem, air Sanih. Mitos ini 
(tetapi bukan berjudul seperti di atas) juga telah dibahas dari aspek perdagangan 
oleh Thomas A. Reuter,2005. Custodians of The Sacred Mountains:Budaya dan 
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Ida Bhatari Batur5 sebagai ”penguasa air”. Dalam konteks agama 
Hindu dan budaya Bali istilah air (yeh, toya, tirtha, jala) dan tempat 
yang berkaitan dengan air, seperti jelingjingan (parit kecil), telabah 
(parit besar), tukad (sungai), telaga (telaga), danu (danau), pasih (laut), 
bulakan (sumber mata air kecil), gumbleng (tempat memurnikan air 
telabah), pancoran, kelebutan (sumber mata air), belong (tempat air),  
semer (air sumur). Masalah makna tradisi lisan itu dalam kekinian 
akan diangkat pada ulasan lebih lanjut di bawah ini.

B. Tradisi Lisan

Menurut Suripan Sadi Hutomo (1991:11), tradisi lisan itu 
mencakup beberapa hal, yakni (1) yang berupa kesusastraan lisan, 
(2) yang berupa teknologi tradisional, (3) yang berupa pengetahuan 
folk di luar pusat-pusat istana dan kota metropolitan, (4) yang 
berupa unsur-unsur religi dan kepercayaan folk di luar batas formal 
agama-agama besar, (5) yang berupa kesenian folk di luar pusat-
pusat istana dan kota metropolitan, dan (6) yang berupa hukum 
adat.  Kemudian Pudentia (1999:32-35) memberikan pemahaman 
tentang hakikat orality sebagai berikut. 

Tradisi lisan (oral tradition) mencakup segala hal yang 

Masyarakat di Pegunungan di Bali. Hal.226-227.
5 Bhatari Batur adalah sistem kedewataan dalam teologi Hindu yang 

merupakan sebuah konsepsi Purusa-Pradana (laki-perempuan), di mana purusa 
adalah Siwa yang dilambangkan dengan linggam atau gunung, dan danau batur 
sebagai pradana (wanita) yang dilambangkan dengan yoni atau danau. Dewa-
dewa dalam agama Hindu, khususnya Dewa-dewa tertinggi, digambarkan 
memiliki suatu kekuatan (tenaga) yang diperlukan untuk melakukan semua 
“tugas” yang harus mereka jalankan. Kekauatan atau tenaga ini disebut sakti 
dan seringkali diwujudkan sebagai dewi pasangan dewa-dewa tersebut. Hariani 
Santiko,1992. hal.1. Bhatari Durgha. Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
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berhubungan dengan sastera, bahasa, sejarah, biografi, dan 
berbagai pengetahuan serta jenis kesenian lain yang disampaikan 
dari mulut ke mulut. Jadi, tradisi lisan tidak hanya mencakup 
ceritera rakyat, teka-teki, peribahasa, nyanyian rakyat, mitologi, 
dan legenda, seperti yang umumnya diduga orang, tetapi juga 
berkaitan dengan sistem kognitif kebudayaan, seperti sejarah, 
hukum, dan pengobatan. Tradisi lisan adalah “segala wacana yang 
diucapkan/disampaikan secara turun-temurun meliputi yang lisan 
dan yang beraksara” dan diartikan juga sebagai “sistem wacana  
yang bukan beraksara.” Tradisi lisan tidak hanya dimiliki oleh orang 
lisan saja. Implikasi kata “lisan” dalam pasangan lisan – tertulis 
berbeda dengan lisan-beraksara. Lisan yang pertama (oracy) 
mengandung maksud ‘keberaksaraan bersuara’, sedangkan  lisan 
kedua (orality) mengandung maksud kebolehan bertutur secara 
beraksara. Kelisanan dalam masyarakat beraksara sering diartikan 
sebagai hasil dari masyarakat yang tidak terpelajar; sesuatu yang 
belum dituliskan;  sesuatu yang dianggap belum sempurna/
matang, dan sering dinilai dengan kriteria keberaksaraan. 

Bila diberikan deskripsi tentang kelisanan dengan memakai 
ukuran dari hal-hal yang berasal dari dunia keberaksaraan, 
masih ada hal-hal tertentu yang khas dari kelisanan yang belum 
terungkap. Ada pula hal-hal yang diungkapkan, tetapi tidak 
diwujudkan. Hal ini tidaklah berarti bahwa kelisanan sama 
sekali terlepas dari dunia keberaksaraan atau sebaliknya, dunia 
keberaksaraan tidak berkaitan dengan dunia kelisanan. Ada saling 
pengaruh di antara kedua dunia tersebut dan interaksi antara 
keduanya justru sangat menarik (Teeuw, 1980:4-5). Hubungan di 
antara tradisi lisan dan tradisi tulis khususnya dalam dunia Melayu 
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didasari oleh anggapan bahwa dengan mengetahui interaksi 
keduanya, baru dapat memahami masing-masing tradisi tersebut 
(Sweeney, 1991:17-18). 

Pada beberapa tempat hubungan atau penulisan tradisi lisan 
ke dalam naskah tulis, sebagaimana telah dijelaskan pada hakikat 
kelisanan di atas, tentu memiliki latar belakang yang berbeda-
beda. Salah satunya sebagai bentuk pelestarian terhadap nilai-
nilai yang dianggap penting untuk diteruskan kepada generasi 
berikutnya. Dalam perjalanannya, naskah-naskah yang berawal 
dari riwayat lisan menimbulkan banyak versi. Hal ini dipengaruhi 
oleh selera penulis atau penyalinnya, dengan cara menambah 
atau mengubah urutan atau alur cerita. Dengan demikian terdapat 
sejumlah besar naskah tertulis yang asalnya dari riwayat atau 
sastra lisan (Lubis, 1996:13). Hal ini secara faktual dapat dlihat 
pada naskah-naskah dongeng (satua-satua) Bali di Gedong Kirtya 
Singaraja, Pusat Dokumentasi Kebudayaan Bali, Perpustakaan 
Lontar Fakultas Sastra Universitas Udayana dan berbagai koleksi 
pribadi atau perorangan. Naskah-naskah tertulis ini adalah upaya 
melestarikan cerita lisan dengan menuliskan kembali dalam 
naskah-naskah tulis.

Jika tidak demikian, maka cerita-cerita lisan tersebut lama 
kelamaan akan hilang ditelan zaman teknologi informasi yang 
sangat canggih dewasa ini. Salah satu dari sekian banyak cerita 
lisan yang ada di Bali, perhatian ditujukan pada cerita (mitos) I 
Ratu Ayu Mas Mĕmbah, yang hingga kini masih menjadi ingatan 
kolektif dan dipercayai kebenaranya oleh daerah-daerah yang 
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terlewati oleh garis persebaran mitos macam ini.6 Perjalanan mitos 
ini telah memunculkan sejarah lisan tentang terbentuknya nama 
desa dan budaya perilaku suatu daerah di Bali. Hal ini jika dikaitkan 
dalam konteks masa kini yang tatanan kehidupan dipengaruhi 
oleh budaya global. Globalisasi yang telah menjadi mode dalam 
ilmu-ilmu sosial, merupakan kata kunci dalam resep-resep pakar 
ilmu manajemen dan kata bertuah yang digunakan para wartawan 
dan politisi dari berbagai tingkatan untuk menarik perhatian. Di 
mana-mana orang mengatakan bahwa sekarang hidup manusia 
ada dalam zaman dengan kehidupan sosial yang sebagaian besar 
ditentukan oleh proses global; dalam zaman di mana garis-garis 
batas budaya nasional, ekonomi nasional dan wilayah nasional 
semakin kabur (Hirst,2001:1).

Konsekuensi mitos globalisasi tersebut adalah adanya sebuah 
perubahan besar yang terjadi pada awal Milenium Ketiga, yaitu 

6 Macam-macam mitos, yaitu (1) mitos penciptaan (menceritakan tentang 
penciptaan alam semesta yang sebelumnya sama sekali tidak ada), (2) mitos 
kosmogonik (mengisahkan penciptaan alam semesta, hanya saja penciptaan 
itu menggunakan sarana yang telah ada), (3) mitos asal-usul (mengisahkan asal 
mula atau awal dari segala sesuatu), (4) mitos mengenai para dewa dan para 
makhluk adikodrati, (5) mitos antropogenik (mengenai terjadinya manusia),  
dan (6) mitos-mitos berkenaan dengan tranformasi (menceritakan perubahan-
perubahan keadaan dunia dan manusia di kemudian hari. Mariasusai Dhavamony, 
1995, page. 154-161. Fenomenologi Agama. Kanisius. Bandingkan pembahasan 
efektivitas dan susunan mitos oleh Claude Levi-Strauss. 2007. page 247-309. 
Antropologi Struktural. Kreasi Wacana. Dengan menjauhkan Tuhan dari ruang 
lingkup insani, maka manusia dibawa oleh kecenderungan hati untuk jadi dekat 
dengan Yang Gaib, mengibaratkan ketuhanan sebagai badan alamiah seperti 
matahari, bulan, atau bumi seperti dalam mitologi alam atau mengkhayalkannya 
sebagai penghuni pohon atau arwah para leluhur, seperti animisme, manisme. 
Baca: Rachmat Subagya.1979. Agama Asli Indonesia. Page.65. Jadi, mitos 
diduga merepresentasikan diri manusia yang selalu ingin dekat dengan Yang 
Illahi (Tuhan). Bandingkan Rogerl M. Keesing,2004. Antropologi Budaya: Suatu 
Perspektif Kontemporer. Page 106.
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terbentuknya sebuah dunia baru akibat dari perkembangan 
ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir, yang di dalamnya 
tercipta berbagai definisi dan pemahaman baru mengenai apa 
yang disebut realitas. Di dalam relasi baru realitas tersebut 
tanda tidak lagi merefleksikan realitas; representasi tidak lagi 
berkaitan dengan kebenaran; informasi tidak lagi mengandung 
objektivitas pengetahuan. Dunia baru itu, sebaliknya adalah dunia 
yang dibangun oleh berbagai bentuk distorsi realitas, permainan 
bebas tanda, penyimpangan makna, dan kesemuan makna 
(Piliang,2004:53). 

Dalam perspektif sosial-budaya pada abad ke-21 tekanan-
tekanan yang mempengaruhi objek kebudayaan adalah; ekonomi, 
teknologi dan etika, hakikatnya adalah Pertama perkembangan 
sistem teknologi tampaknya akan terus berlanjut dan akan 
mempengaruhi keputusan-keputusan estetik, ia akan berkembang 
ke arah sistem kompleks. Kedua tekanan ekonomi pasar bebas 
telah mengubah konsep manusia posmodern tentang waktu, diri, 
individu, keluarga, masyarakat, ruang, bangsa dan negara. Ketiga 
tekanan moral yang menyangkut kemanusiaan dan lingkungan 
yang terus meningkat, termasuk tekanan pada objek kebudayaan 
(Pilliang, 1999:334-335). Suatu peradaban baru sedang tumbuh 
dalam kehidupan manusia, peradaban ini membawa gaya baru 
dalam kehidupan keluarga, mengubah cara kerja, cara bercinta 
dan cara hidup, membawa tatanan ekonomi baru, konflik-
konflik baru dan di atas semua itu mengubah kesadaran manusia 
(Toffler,-1990:23). Konteks masa kini sebagaimana uraian tersebut, 
seakan telah ‘menelan’ habis segala sesuatu yang yang berbau 
tradisi. Dengan demikian pertanyaannya menjadi: apakah tradisi 
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lisan masih mendapat tempat dalam konteks budaya masa kini, 
di mana manusia telah ada dalam konteks modernisasi bahkan 
posmodernitas. Penelusuran konteks kekinian dari tradisi inilah 
sesungguhnya dimaksudkan dari konsep di atas itu.

C. Karakteristik Sosio-kultural Bali

Suku bangsa Bali yang menghuni pulau ini merupakan suatu 
kelompok etnik yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan 
kebudayaannya. Kesadaran kesatuan seperti itu lebih diperkuat 
oleh adanya bahasa yang sama dan eksistensi agama Hindu yang 
telah lama terintegrasi ke dalam kebudayaan Bali. Meskipun 
ada kesadaran yang demikian, kebudayaan Bali pada hakikatnya 
mewujudkan banyak variasi dan perbedaan setempat (Bagus 
dkk,1981:1). Variasi ini bukan hanya berlaku antara kabupaten/
kota di Bali, namun berlaku antara desa di sebuah kabupaten, 
dan  sering disebut sebagai bentuk sima7. Sima termasuk tatanan 
sosial masyarakat yang dihormati oleh yang mpunya tradisi-tradisi 
khususnya di wilayah pedesaan.

Masyarakat Bali dalam tatanan kehidupan sosial-budayanya 
memiliki ciri-ciri khusus sebagai sebuah komunitas yang disebut 
desa adat8 (baca: Desa Pakraman). Namun kehidupan sosial-

7 Sima adalah digunakan dalam wilayah adat kebiasaan yang berlaku pada 
satuan hidup setempat. Baca. Warna dkk,1991. hal. 650. Kamus Bali – Indonesia. 
Dinas Pendidikan Dasar propinsi Bali. Namun di sisi lain kata sima sering mengalami 
bentukan menjadi sima-krama yang artinya hampir mirip dengan silahturahmi. 
Dalam setiap kesatuan hidup setempat selalu terdapat sima yang berbeda-beda, 
meskipun ada sima yang sama antara satu daerah dengan yang lain.

8 Dalam pandangan orang Bali konsep desa memiliki dua pengertian, 
yaitu: pertama desa sebagai suatu kesatuan wilayah tempat para warganya 
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budaya masyarakat Bali sekarang ini telah mengalami berbagai 
perubahan. Paling tidak terdapat sepuluh kecenderungan 
perubahan Bali pada permulaan abad XXI yang mempengaruhi 
kebudayaannya, antara lain (1) makin sesaknya ruang pulau Bali 
yang berdampak membesarnya tekanan terhadap manusia Bali 
dan kebudayaanya, (2) makin padat dan heterogennya penduduk  
dengan beragam potensi konflik, (3) makin berkembangnya format 
ekonomi industri dan jasa disertai dengan menurunnya ekonomi 
agraris, (4) makin mengentalnya komitmen otonomi daerah 
dengan diiringi bangkitnya primordialisme, (5) makin meluasnya 
dan kompleksnya jaringan relasi dengan menembus batas-batas 
lokal, nasional, dan global, (6) makin berkembangnya demokrasi 
dengan paradigma baru dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara, (7) makin terakselerasinya kemajuan pendidikan dan 
iptek dengan berbagai peluang dan tantangannya, (8) makin 
membesarnya partisipasi dan aksi pemberdayaan perempuan, 
(9) makin diversifikasinya kelembagaan sosial sebagai manifestasi 
demokratisasi, lokalisasi, dan globalisasi, dan (10) makin 
tumbuhnya kesadaran akan signifikansi dari kualitas SDM sebagai 
bagian dari persoalan dasar tentang arti dan makna kehidupan 
sebagai manusia (Geriya,2000:43-50).

Kesepuluh kecenderungan tersebut akan mengubah 
karakteristik sosio-kultural masyarakat di masa kini dan masa yang 
akan datang. Perubahan itu akan berdampak pada kehidupan 

secara bersama-sama mengonsepsikan dan mengaktifkan upacara-upacara dan 
berbagai kegiatan soaial yang ditata oleh suatu sistem budaya dengan nama desa 
adat dan kedua desa sebagai kesatuan wilayah administrasi dengan nama desa 
dinas. Geriya dkk,1981, hal.44. Ssitem Kestuan hidup Stetempat Daerah Bali.
Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
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sosial masyarakar Bali secara vertikal (kaya-miskin) yang pada 
akhirnya menuju pada kecemburuan sosial yang semakin tajam. 
Dibalik perubahan tersebut, ternyata ada daerah-daerah tertentu 
di Bali yang mengalami masalah sosial khususnya kemiskinan 
“yang laten” yang hingga kini sulit diatasi, di antaranya adalah 
daerah Munti Gunung, di Karangasem sampai desa Penuktukan 
Buleleng. Pertanyaannya adalah mengapa seakan mentalitas 
budaya orang seperti di Munti Gunung sulit dirubah bahkan hingga 
sekarang ini. Mungkin pertanyaaan ini akan dicoba diungkapkan 
melalui tradisi lisan sebagaimana judul di atas, yang dikaitkan 
dengan karakteristik kehidupan sosial dan topografi daerahnya, di 
samping itu beberapa karakteristik daerah lainnya juga berkenaan 
dengan budaya air. Budaya air dimaksudkan di sini adalah poros 
orientasi kultural maupun religiusitas9 masyarakat Bali selatan 
dan utara berpusat Gunung dan danau Batur Kintamani, Bangli. 
Kajian di sini menggunakan pendekatan theo-antropologi, yaitu 
pendekatan teologis yang berbicara mulai hakikat keberagamaan 

9  Konsep tentang arah adalah amat penting artinya dalam agama orang Bali. 
Hal-hal yang dikeramat diletakkan pada arah gunung (baca: Kaja) atau utara dan hal-
hal yang biasa dan tidak keramat diletakkan pada arah laut (baca: kelod) atau selatan. 
Bagus,2007. ”Manusia dan Kebudayaan Bali” Dalam Manusia dan Kebudayaan Di 
Indonesia. Editor Koentjaraningrat. Cet.22. Hal.290. Bandingkan dengan I Wayan 
Geriya,2000. Dalam kepercayaan masyarakat Bali menganggap gunung sebagai 
tempat suci atau stana para dewa. Beberapa pura terpenting di Bali terletak pada 
lereng gunung, seperti Pura Pulaki, Batukaru, Besakih, Lempuyang, dan Andakasa. 
Gunung dianggap sebagai tempat suci tampaknya dilandasi oleh konsep mandala. 
Tranformasi Kebudayaan Bali Menuju Abad XXI. Hal.104. Demikian pula Danau 
Batur masih menjadi ikon persubakan di Bali berkaitan dengan “penguasa air” yang 
menjadi lambang kesuburan warga subak di Bali (baca: Pura Ulun Danu Batur atau 
Buyan). Pada pura Ulun-ulun: temukuan, ulun carik, bedugul, ulun suwi, ulun danu 
adalah tempat dewi-dewi air berdiam/berstana. Baca: Clifford Geertz,2000. Negara 
Teater. Bentang Budaya. Page.142-143.
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hingga konsepsi upacara, tempat suci dan sebagainya. Sedangkan 
pendekatan antropologi atau kebudayaan sebagai penelitian 
filosofi yang cukup detil, namun juga tidak berarti penelitian 
budaya itu serba sulit. Penelitian budaya tidak harus dilakukan 
oleh antropolog, arkeolog, budayawan, dan sejenisnya. Tetapi 
boleh dilakukan oleh siapa saja, yang terpenting mereka harus 
menguasai metode dan metodologinya (Endraswara,2006:4-5).

D. Mitos I Ratu Ayu Mas Mĕmbah: Pendekatan Theo-
Antropologi

Mitos merupakan sistem komunikasi, yakni sebuah pesan. 
Ini membenarkan seseorang berprasangka bahwa mitos tak 
bisa menjadi sebuah objek, konsep, atau ide; mitos adalah cara 
pemaknaan (Barthes,2004:152). Dalam mitos dapat disaksikan 
bagaimana manusia menyusun suatu strategi, mengatur 
hubungan antara daya-daya kekuatan alam semesta. Mitos adalah 
sebuah cerita yang memberikan pedoman dan arah tertentu 
kepada sekelompok orang. Cerita itu dapat dituturkan, tetapi 
juga dapat diungkapkan lewat tarian-tarian atau pementasan 
wayang misalnya. Inti-inti cerita itu ialah lambang-lambang 
yang mencetuskan pengalaman manusia purba; lambang-
lambang kebaikan dan kejahatan, hidup dan kematian, dosa 
dan penyucian, perkawinan dan kesuburan, firdaus dan akhirat 
(Peursen,1988:36-37).

Bagi Levi-Strauss mitos juga berada dalam dua waktu 
sekaligus, yaitu waktu yang bisa berbalik dan waktu yang 
tidak bisa berbalik. Ini terllihat dari fakta bahwa mitos selalu 
menunjuk ke peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau; 
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seperti adanya kata-kata “konon dahulu kala”, “alkisah di zaman 
dahulu” dan sebagainya yang selalu ditemukan dalam setiap 
pembukaan sebuah mitos. Di pihak lain, pola-pola khas dari 
mitos merupakan ciri yang membuat mitos dapat tetap relevan 
dan oprasional dalam konteks yang ada sekarang. Pola-pola 
tertentu yang diungkapkan mitos, yang dideskripsikan oleh mitos 
bersifat timeless. Pola-pola ini menjelaskan apa yang terjadi di 
masa lampau, namun sekaligus juga dapat menjelaskan apa yang 
tengah terjadi sekarang, dan apa yang akan terjadi di masa yang 
akan datang (Dalam Ahimsa-Putra,2001:81).  Substansi mitos tidak 
diketemukan baik dalam gaya, dunia narasi atau dalam sintaksis, 
melainkan dalam sejarah (kisah) yang di situ diceritakan. Namun 
perlu diperhatikan: (1) jika mitos memiliki sebuah makna, maka 
makna itu tidak bisa berpegang pada elemen-elemen terisolasi 
yang masuk ke dalam komposisinya, namun hanya bisa berpegang 
pada cara elemen-elemen itu berkombinasi, (2) mitos muncul dari 
tatatan langage, jadi merupakan bagiannya yang integral, meski 
demikian langage sebagaimana yang dipergunakan dalam mitos 
tetap memanifestasikan sifat-sifatnya sendiri, (3) sifat-sifat ini 
hanya bisa diketemukan di atas tingkat biasa ekspresi linguistiknya 
(Levi-Strauss,2007:281-282). Dengan demikian, analisis mitos 
hendaknya bersifat holistik-integral dengan melibatkan konteks di 
mana mitos itu lahir dan berkembang, serta diyakini oleh mpunya 
cerita. Dalam konteks mitos di atas, pelibatan aspek kultural 
dan religius sangat penting sebagai sebuah pendekatan yang 
komprehensif.

Dalam cakupan dan kedalaman studi agama Ninian Smart 
menyebutkan bahwa dimensi naratif atau mitos dari suatu 
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agama yang tidak lain merupakan suatu wajah agama yang 
berupa bahasa yang dapat ditemukan dalam berbagai dongeng 
tentang kejadian, tempat, tokoh, yang menggambarkan tentang 
kesucian, misteri, kekuatan di luar diri manusia, yang kesemua 
itu menyadarkan tentang tempat manusia dalam suatu tatanan 
kosmik (Dalam Abdullah,2007:26). Mitos dapat dilihat dalam 
dua kepentingan, yaitu kepentingan studi agama (baca: teologis), 
maupun kepentingan studi antropologi, karena menyangkut 
pandangan kosmologi manusia sebagai pendukung kebudayaan 
itu sendiri. Agama dari sebuah kelompok (budaya) adalah 
seperangkat ritual terlembaga yang diidentikkan dengan tradisi 
dan yang mengekspresikan dan/atau menghasilkan sentimen-
sentimen sakral yang diarahkan pada fokus ilahi atau trans-ilahi 
yang nampak dalam konteks lingkungan fenomenologis manusia 
dan setidak-tidaknya secara parsial digambarkan dengan mitos 
atau mitos dan doktrin (Smart,2000:153).  Dalam pandangan 
Malinowski (1925) yang menginterpretasi hubungan mitos 
dengan struktur sosial suku Trobriand. Ia mempertahankan 
bahwa mitos Trobriand itu maknanya tidak sebagai teks lepas 
untuk ahli psikoanalisis atau ahli purbakala ala Frazer. Lebih 
tepat, mitos adalah peristiwa sosial yang hidup, yang hanya dapat 
dipahami dalam konteks manusia sungguh-sungguh di tempat 
yang sungguh-sungguh, yang berusaha melestarikan hubungan-
hubungan politik (Dalam Keesing,204:107). Oleh karena itu, 
diperlukan sebuah kajian kebudayaan yang dipadukan dengan 
analisis teologis untuk mendapatkan pemahaman yang holistik 
makna mitos yang bersangkutan.

Studi agama dalam konteks yang sekarang seharusnya 
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berkolaborasi dengan studi kebudayaan. Oleh karena agama 
merupakan pondasi pokok yang menentukan pola-pola dasar 
kehidupan manusia dalam menumbuhkan dan mengembangkan 
kebudayaannya. Dengan demikian, hubungan antara agama dan 
kebudayaan sangatlah erat. Agama sebagai perhatian pokok 
merupakan substansi budaya yang memberikan makna dan budaya 
merupakan totalitas bentuk-bentuk di mana perhatian dasar agama 
mengungkapkan dirinya. Pendeknya agama adalah substansi budaya, 
budaya adalah bentuk agama (Tillich,2002:49). Dalam pandangan 
Hultkrantz bahwa berbagai kelemahan riset fenomenologi agama 
yang lama, kesimpulan-kesimpulan tergesa yang didasarkan pada 
bahan yang dikumpulkan bersama secara singkat dan terasing dari 
konteksnya, harus memberikan jalan bagi analisis baru yang lebih 
cermat terhadap bahan keagamaan dalam suatu wilayah terbatas di 
mana para penelitinya adalah para  spesialis. Terdapat semua alasan 
untuk meyakini bahwa metode yang ada akan semakin baik, paling 
tidak melalui kerjasama antara para fenomenolog agama di satu sisi 
dan folkloris dan antropologi sosial (Dalam King,2000:376). Sebagai 
nilai yang mengakar dari keyakinan masyarakat penganutnya, 
agama tidak dapat hanya dipahami dengan asumsi yang ceteris 
paribus, yaitu dengan mengasumsikan bahwa variabel lain dari 
yang akan diteliti konstan atau tidak berpengaruh. Kajian yang 
komprehensif dan berusaha memahami makna terdalam dalam 
kehidupan masyarakat manusia adalah studi antropologi. Karena 
sifat komprehensif dan meneliti makna terdalam, pendekatan 
antropologi yang dipakai dalam antropologi agama adalah 
pendekatan yang cocok untuk memahami fenomena kehidupan 
beragama dalam masyarakat (Agus,2006:40).
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Berdasarkan pemahaman konsep mitos sebagai objek studi 
teologi (baca: agama) dan antropologi (kebudayaan) di atas 
tersebut, jalaslah bahwa mitos masih memiliki relevansi dengan 
konteks kekinian untuk memahami makna keagamaan dan 
pandangan budaya masyarakat terhadap semesta. Sedikitnya 
mitos memiliki ‘logika semesta’ yang patut dicermati untuk 
mengidentifikasi karakter suatu mentalitas budaya dan religiusitas 
komunitas tertentu. Hal ini dipertegas oleh J. Van Baal (1987:44) 
mitos sebagai kerangka sistem sesuatu religi yang dimasa lalu 
atau di masa kini telah atau sedang berlaku sebagai kebenaran 
keagamaan. Definisi ini memberi ruang untuk tetap mengakui 
sebuah cerita sebagai mitos yang sekarang sudah tidak lagi 
diterima sebagai kebenaran keagamaan, tetapi jauh di masa lalu 
tetap berperan sebagai kebenaran keagamaan. Salah satu mitos 
yang dimaksud hádala I Ratu Ayu Mas Mĕmbah10. Mitos ini muncul 
sebagai refleksi budaza dan keyakinan masyarakat terhadap 
penguasa danau Batur (Dewi Danu) yang menjual (ngadep, ngadol 

10  Secara etimologi istilah I Ratu Ayu Mas Mĕmbah adalah sebutan untuk 
kekuatan para Dewa yang disebut sakti atau permaisuri. Ayu Mas menandakan 
beliau adalah seorang dewi (pradana) yang disebutkan dalam mitos ini sebagai 
permaisuri Dewa Indra (dewa hujan dan perang). Sedangkan kata mĕmbah 
artinya mengalir, yang mengacu pada sesuatu yang mengalir, yaitu air atau dalam 
bahasa Bali disebut yeh,tirtha, toya dan lain-lain. Dengan demikian, mitos ini 
adalah menunjukkan adanya “penguasa air” yang memberikan anugrah maupun 
kutukan pada daerah-daerah tertentu menjadi berair atau kering/tandus. Mitos ini 
merupakan suatu konsepsi nilai budaya masyarakat dalam merespon fenomena 
alam semesta yang ada di wilayah budayanya. Tiap kebudayaan mempunyai 
konsepsi mengenai alam dan isinya, termasuk di dalamnya manusia. Demikian 
pula sistem keyakinan tentang adanya roh, dewa-dewa dan Tuhan, merupakan 
salah satu komponen kebudayaan yang universal. Baca: Kontjaraningrat,1980. 
Pengantar Ilmu Antropologi. Page.386. Bandingkan, Abdurrauf Tarimana,1993. 
berbicara persoalan kosmologi orang Tolaki di Sulawesi Selatan, yang juga mengenal 
keyakinan terhadap dewa-dewa semesta alam. Kebudayaan Tolaki. Page. 217. 
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=bhs.Bali) yeh, toya (air) sampai ke daerah Buleleng timur bahkan 
sampai ke daerah Munti Gunung, Karangasem. Dalam perjalanan 
menjual air inilah dapat terindentifikasi daerah-daerah yang 
diberi anugrah (suecan Betari Batur), karena air (baca: tirtha) 
merupakan amerta sanjiwani11 dan daerah-daerah yang dikutuk 
(kapastu denira Betari Batur), karena penolakan, penghinaan, 
perlakuan tidak mengenakkan dari mansyarakat yang dilewati, 
khususnya mulai dari gugusan gunung Batur (baca: Danau Batur), 
lihat lampiran (Foto.01-02). Untuk lebih jelasnya analisis mitos 
tersebut akan diuraikan di bawah ini.

E. Fakta-Fakta Budaya Pada Mitos I Ratu Ayu Mas 
Mĕmbah 

Analisis ini merupakan penjelajahan inti (substansi) dari 
tradisi lisan khususnya mitos I Ratu Ayu Mas Mĕmbah yang  dapat 
dicermati  dari aspek naratifnya, dalam arti bahwa ungkapan 
bahasa atau kata-kata yang tersurat pada mitos itu dapat 
menunjukkan fakta-fakta budaya sebagaiamana dijelaskan Edi 
Sedyawati (1995:4) bahwa di dalam sebuah tradisi lisan (sastra 

11  Sesuatu yang tidak bisa mati  adalah amerta. Juga disebut Mertanjaya 
sesuatu yang kemenangan atas kematian. Amerta inilah yang harus dicari. Orang 
Bali (Hindu) dalam konsepsi keabadian pencarian amerta adalah tujuan agama 
Hindu. Siapa yang tidak mati itu, dialah Ida Sanghyang Widhi Wasa (Tuhan). 
Amerta sering dikombinasikan maknanya dengan tirtha-amerta yang artinya air 
kehidupan.Tidak sembarang orang mampu mencapai keabadian itu (amerta), 
namun memerlukan pendakian spiritual terus-menerus tanpa henti (hakikat 
agama atau istilah lokal amutĕr tutur pinahayu). Semua itu harus dicari pada 
garba atau pangkuan mistik, dari mana segalanya berasal, ”sa-jeroning garba” 
masuk di dalam pangkuan, di sanalah Bima menemukan rahasia kebahagiaan, 
air yang menghilangkan dahaga bagi peminum-peminumnya untuk selama-
lamanya. Baca: R.Goris, tt. Kepercayaan Orang Bali. Page.4
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lisan) dapat digali fakta-fakta budaya, seperti: sistem geneologis, 
kosmologi dan kosmogoni, sejarah, filsafat, etika, moral, sistem 
pengetahuan dan kaidah-kaidah kebahasaan. Fakta-fakta budaya 
tersebut adalah bagian dari perilaku dan cara berpikir masyarakat 
sebagai substansi kajian antropologi budaya (Carel M.Ember dan 
Malvin Ember,2006:7; Wiranata,2002:4). Untuk itu akan diuraikan 
lebih lanjut di bawah ini.

F.  Refleksi Kritis

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa hal yang 
perlu digarisbawahi sebagai sebuah simpulan adalah sebagai 
berikut. Tradisi lisan sesungguhnya masih sangat relevan untuk 
diungkapkan di masa kini, karena tradisi lisan memberikan 
pedoman bagaimana manusia menghayati hidupnya berkaitan 
dengan alam semesta. Dalam tradisi lisan terkandung fakta-fakta 
budaya, yaitu antara lain: geneologi, kosmologi, kosmogoni, etika, 
moralitas dan sebagainya. Salah satu tradisi lisan itu adalah mitos 
I Ratu Ayu Mas Mĕmbah yang sesungguhnya telah memberikan 
manusia Bali konsepsi dasar yang menyangkut; karakteristik sosio-
kultural, karakteristik daerah tertentu, pengetahuan pusat orientasi 
nilai orang Bali, dan hakikat air bagi kehidupan manusia Bali. 
Dengan demikian, mitos ini menyediakan logika kepada manusia, 
pertama perlakuan manusia terhadap alam lingkungannya, kedua 
perlakuan manusia terhadap tata ruang kosmologinya (etika 
luan-teben), ketiga senantiasa mencari akar masalah setiap akan 
menyelesaikan masalah, keempat  rasa kebersamaan itu bisa 
muncul dari sebuh mitos melalui perekat sosio-religius, kelima 
membiasakan diri menganalisis permasalahan dengan pendekatan 
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holistik-integralistik untuk mencapai hasil yang sempurna. Dalam 
Manawa Dharmasastra IV.52 ada dinyatkan sebagai berikut.

Pratyagnim pratisuuryam ca  
pratisomodakah vijaan 
praatigaan prativatamca prajnyaa 
nasyati mehatah. (Puja dan Sudharta.228.1971).

Artinya:

Kecerdasan orang akan sirna bila kencing menghadapi api, 
matahari, bulan, kencing dalam air sungai (air yang mengalir), 
menghadapi Brahmana, sapi, atau arah angin.

Sloka Manawa Dharmasastra ini saja sudah cukup kuat acuan 
hukumnya bahwa Ajaran agama Hindu sangat melarang prilaku 
yang merusak air apa lagi sumber-sumbernya, seperti mata air, 
danau, sangai, dll. Sayang ajaran yang sangat jelas ini sangat jarang 
dipahami oleh umat manusia di dunia ini apa lagi diamalkan. 
Bahkan banyak prilaku beragama justru terbalik dengan esensi 
ajarannya (Wiana,2009:21-22).
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