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PERJUMPAAN ISLAM SAREN GA T-KE TAWEN DALAM SASTRA
LISAN LERENG ARJUNA: SEBUAH KESADARAN MULTIKT]LTT]RAL

Sony Sukmawan

Fakultas Ilmu Budaya - Universitas Brawijaya Malang

Abstracl: variety of oral literature Lereng Arjuna not only reflect the cosmic
consciousness, but also as a symbol of spiritual consciousness which is the main cornmunity
Javanese mystical essence, namely "memayu hayuning bawana" through "sedulur papat',
to acltieve "sangkan paraning dumadi'\.
Praxis of syncretizing natural spirituality (animism, dynamism), sarengat Islamic
religiosity, spirituality Javanese and Hindu mysticism is reflected in the oral literature
Lereng Ariuna and prove the existence of sociocultural awareness about cultural diversity
in society Lereng Ariuna. In addition to demowtrating cMareness of cultural diversity as a
hallmark of a civilized society plural (multicultural), oral literaturi of Lereng Arjuna also
explains the sustainability of people's lives by implementing ordinances cultura[ty diverse
community life is to blend and merge

Key word: syncretitation, Islam sarengat, Kejawen,oral .literature of Lereng Arjuna

PENDAHULUAN

Masyarakat Lereng Arjuna adalah

masyarakat Jawa Timur Etnis Arek dan

sebagian kecil Etnis Madura (pandalungan)

yang memiliki garis keturunan dengan cakal

balml desa dan menetap di lereng tertinggi

Gunung Arjuna dengan budaya agraris yang

kuat. Secara religio-kultural, masyarakat

Lereng Gunung Arjrrna dapat diklasifikasikan

menjadi (i) pemeluk agama Islam-Jawa

(Abangan) yang lebih condong menjalankan

kepercayaan . kejawen-nya dalam kehidupan

sehari-hari. Masyarakat golongan ini adalah

penganut Islam yang tidak melaksanakan ajaran

Islam secara menyeluruh, tetapi menekankan

aspek-aspek animism sinkretisasi Jawa secara

keseluruhan; (iD penganut spiritualitas-

monisme khas petani yang mengaktualisasikan

keyakinan mereka dalam setiap aktivitas sehari-

hari yang bertalian dengan lingkungan mereka;

(iii) penganut Islam Sarengat (Syariat), yaitu

mereka yang menjalankan ajaran Islam secara

taat; (iv) penghayat aliran kepercayaan tertentu

yang menjalankan kepercayaannya secara

pasif-konservatif, misalnya mereka yang

tergabung dalam Paguyuban Estu Tunggal

(Pangestu)t.

Sebagaimana halnya masyarakat

yang menetap di lereng tertinggi sebuah

gunung, masyarakat Lereng Arjuna memiliki

akses lebih besar untuk berinteraksi dengan

lingkungan Arjuna. Sistem pengetahuan

dan sistem kepercayaan terhadap

lingkungan Arjuna secara lebih asli dan

murni dimiliki oleh kelompok masyarakat

ini, sehingga mereka memiliki wawasan

mendalam tentang sejarah alam dan

mitologi Gunung Arjuna. Lingkungan

I 
Paguyuban Estu Tunggal (Pangestu) memiliki inti ajaran

rinosotebu: rila, narima, temen, budi luhar. Paguyuban
ini banyak dihayati oleh masyarakat lereng Arjuna,
khususnya di dukuh Nggamoh dan Watuagung. Kuatnya
pengaruh Islam tradisional di Kecamatan Sukorejo
menjadikanpara penganut Pangestu lebih hati-hati dalam
menjalankan kepercayaannya.
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(mengacu kepada sebuah tempat yang bemama

Makutarama, dalam pewayangan dikenal

Wahyu Makutarama). Wahyu Makutarama

adalah cerita pewayangan yang

dilatarbelakangi bencana/malapetaka di Negeri

Astina. Wahyu Makutarama berisi ajaran

Hastabrata. Wahyu tentang intisari

pengetahuan yang diperoleh Begawan

Kesawasidi di Pertapaan Kutarunggu ini

kemudian dikomunikasikan kepada Arjuna.

Dalam sastra lisan masyarakat Lereng

ArjunA karakler utama dalam pewayangan

yang banyak dibicarakan adalah Arjuna dan

dua pendampingnya yaitu Eyang Semar dan

Bagong. Namun demikian, bukan sosok Arjuna

yang dipahlawankan, melainkan Eyang Semar

yang sebenarnya hanyalah seorang pemandu,

pamong, pelayan. Bagi masyarakat Jawa,

khususnya masyarakat Lereng Arjuna, tokoh

Semar merupakan sosok pahlawan mitologis

yang berjasa bagi kehidupan dan penghidupan

masyarakat. Jasa Eyang Semar ini dapat

ditelusuri dalam Legenda Ratawu Tampuono.

Ratawu Tampuono merupakan mata air yang

selama ini memenuhi kebutuhan sehari-hari

masyarakat Lereng Arjuna. Dalam legenda,

Ratawu Tampuono dipercayai sebagai salah

satu tilas kesaktian Eyang Semar yang hingga

saat ini masih dapat dinikmati masyarakat.

Secara konseptual, Ratawu juga dapat

ditafsirkan sebagai bentuk sandi rata awu

'(me)rata(kan) abu' dan Tampuono bermakna

tampu ana'ada percik (air)' (Tampz bermakna

nyiprat mlebu tumrap banyu udan 'percik air

hujan' [Bausastra Jawa, 2001: 759]). Dengan

demikian, Ratawu Tampuono dapat ditafsirkan

menjadi meratakan abu (kemudiar/sehingga/,

agar) ada percikan (sumber) air. Dalam kisah

pewayangan Jawa, Semar memang dianugerahi

mustika manik astagina. Anugerah ini

membuat Semar mempunyai 8 kelebihan, yaitu:

tidak pemah lapar, mengantuk, jatuh cinta,

bersedih, lelah, sakit, kepanasan, dan tidak

pernah kedinginan. Selain sakli, Eyang Semar

juga dipahami sebagai sosok pemandu yang

setia dan dapat dipercaya. Hal ini tercermin

dalam 'Legenda Patung Eyang Semar'.

Dikisahkan, Arjryra berhasil mencapai
puncak gunung dan segera menjalankan' Iaku tapabrata. Sebelum bertapa, Arjuna
meminta Eyang Semar untuk
menunggunya di suatu tempat di bawah
pertapaan tersebut hingga ia kembali dari
pertapaannya. Demikian lama dan setianya
Semar menunggu hingga tubuhnya menjadi
patung batu. Di tempat tersebut kini dapat
ditemukan sebuah patung yang berparas
mirip tokoh pewayangan Semar.

Sosok Semar sebagai pamong dalam

legenda di atas selaras dengan apa yang

digambarkan dalam Serat Paramoyoga2 bahwa

Putra sulung Ismaya yang bemama Batara

Wungkuham memiliki anak berbadan tiulat

bemama Janggan Smarasanta (Semarasanta),

atau disingkat Semar. Ia menjadi pengasuh

keturunan Batara Guru yang bernama Resi

Manumanasa dan berlanjut sampai ke anak-

cucunya, yaitu Sakri, Sekutrem, Palasara,

Abiyasa, Pandudewanata, dan Arjuna. Selain

kesaktian, kesetiaan dan pengabdian tanpa

' Kitub k*urgun Ranggawarsita ini secara umum
menceritakan perjalanan hidup Nabi Adam, keturunan
para oewa, dan selanjutnya mengisahkan ikhwal tanah
Jawa ditinggali oleh manusia. Paramayoga dapat
diartikan sebagai renungan istimewa.atau renungan utama,
karena nasihat-nasihat di dalamnya memerlukan renungan
yang dalam agar pembaca./audiens dapat memahami
makna tersiratnya
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batas Eyang Semar terhadap Arjuna menjadi

'nilai tambah' tersendiri sehingga ia lebih

disegani dan dikultuskan. Tilas Eyang Semar

yang berbentuk patung hingga sekarang masih

- 
menjadi tempat suci yang dikeramatkan yang

masih dikunjungi masyarakat yang hendak

melaksanakan ritual. Saat Selamatan Desa dan

selamatan Sumber Air, tempat tersebut masih

dikunjungi dan diberi sesaien. Kekeramatan

tempat tersebut sudah lama diyakini

masyarakat. Banyak kisah misterius yang

terjadi di tempat tersebut yang semakin

menambah wingit 'keramat' Patung Eyang

Semar.

Simbolisasi pewayangan Yang

melatar-belakangi sastra lisan sekaligus

melandasi mitologi masyarakat Lereng Arjuna

semakin memperjelas bahwa alam merupakan

cermin diri dan tempat menemukan diri.

Penggalan kisah tapabrata Ariuna misalnya3,

menggambarkan proses penyatuan manusia

(Arjuna) dalam alam untuk memperoleh

keseimbangan diri lahir-batin. Hakikat cerita

ini adalah ajaran filosofis tentang peningkatkan

kualitas jati diri sebagai bentuk pengabdian

terhadap Sang Pencipta dengan tanpa

melepaskan hubungan dengan kehidupan

makhluk lain, kehidupan alam semesta bersama

hukum-hukumnya. Selain tokoh protagonis,

sasfia lisan Lereng Arjuna juga memunculkan

sosok antagonis dalam Pewayangan. Dalam

Mantra Tandur otanam' misalnya, disebutkan

Jumal Ilmiah Fonema Vol.2 no.3,99-165

nama Dhadhung Awuk. Dalam pewayangan

lakon Ciptaning karya Mangkunagara VII,

dikisahkan bahwa Dhadhung Awuk atau Sang

Hyang Slewah (menyimbolkan sisi baik[putih]

dan sisi jahat[hitam] dalam dirinya) adalah

penggembala kerbau Andanu milik Betara

GurulBetari Durga. Kerbau biasa disebut

pancal panggung karena dipercaya dapat

menolak bala, mengusir hama, serta untuk

pengobatan.

Dhadung Awuk tidak hanYa menjadi

penyebab rusaknya tanaman yang berujung

kepada kegagalan panen, Dhadhung Awuk

juga diyakini menjadi penyebab sakitnya

hewan ternak. Secara harfiah, Dhadhung berarti

tampar gedhe (kanggo nancang sapi)'tambang

besar yang digunakan mengikat leher sapi'

(Bausastra Jawa, 2001: 142); sedangkan Awuk

bermakna bosok 'busuk' (Bausastra Jawa,

2O0l 34). Dapat ditafsirkan Dhadhung Awuk

merepresentasikan kekuatan mencelakakan

(sangkala, cilaka, alanangan) yang harus

dihindari atau dijauhi. Kehadiran rohaniah

Dhadhung Awuk dlharupkan dapat menjaga dan

menyelamatkan kepentingan masyarakat

(sebagaimana tugasnya menjaga kerbau

Andanu) sehingga masyarakat Lereng Arjuna

terhindar dari bencana (sebagaimana keyakinan

masyarakat bahwa ketbau/andanu dapat

mengusir hama atau menolak bala).

SERAT DEWA RUCI DAN S'UZUT SYEH
MAL,AYA

Selain penguasa bumi dengan beragam

sebutannya: Kaki-Nini" Resa (:niaga

'menjaga') Kaki-Nini Tungguk (=tengga

'menjaga;), Kaki-Nini Jaga (:rumel<sa

3 kisah ini dapat dijumpai dalam (i) Kaknwin Ariuna

lliwaho yang ditulis oleh Mou Kanwa pada masa

oemerintahan Prabu Airlangea (!O!9-1042 Masehi), (ii)
Serat Mintaraga karya Sunan Paku Buwana III, dan (iii)
lakon wayang Begawan Ciptaning.
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'menjaga'), masyarakat Lereng Arjuna juga

mengenal nama-nama penguasa unsur bumi

yang lainnya" yaitu Nabi Nuh, sing ngreksa

watu 'Yang menjaga batu' dalam 'Mantra

Pecah batu'; Nabi Kilir sing ngreksa toya',

Nabi Khidir menjaga air', Nabi Alias sing

ngreksa wana Nabi Ilyas menjaga hutan,

dalam 'Mantra Mengambil Sumber air'; dan

Bapa Kuasa lbu Pertiwi 'Bapak Kuasa Ibu

Pertiwi', Bethara surya kelawan sasi,Dewa

Matahari dan juga Dewi Bulan', dalam mantra

'Selamatan Sumber Air'.

Munculnya nama Nabi Kilir berawal

dari Serat Dewaruci, sebuah cerita mistik

kejawen yang dipengaruhi Hindu, yang

digubah dalam tasawuf Islam dengan judul

Suluk Syeh Malaya. Dalam suluk ini, tokoh

Bima diganti dengan Sunan Kalijaga (Syeh

Malaya), sedangkan Sang Marbudengrat

(Dewaruci) diganti dengan Nabi Kilir
(bandingkan, Endraswar4 2003: 136). Nabi

Kilir (Khidr) secara luas dikenal karena

penampilannya dalam Alquran, surah Al-Kahfi

[Alquran 18:65] sebagai pemandu Nabi Musa

dan Zulkamain. Diriwayatkan pula dalam hadis

riwayat Imam Bukhari, Rasululah SAW pemah

mengatakan kepada Abu Hurairah bahwa

apabila Nabi Khidir bangkit dari duduknya

akan terlihat kesan kehijau-hijauan. Karena

itulah, Beliau dipanggil Khidir yang memiliki

arti kehijauan. Ada pula sekelompok mujahid

yang mengatakan bahwa beliau digelari

demikian karena apabila beliau sholat, maka

hijaulah segala yang ada di sekelilingnya.

B erikutnya, dalam T afsir An - N as afy dijelaskan

bahwa Rasululah SAW bersabda, "Ada seorang

anak dari Sam bin Nuh. telah meminum air

kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Maka

pergilah Raja Zulkamain bersama Nabi Khidir,

untuk meminum air kehidupan. Namun yang

berhasil meminumnya adalah Nabi khidir,

sedangkan Raja Zulkamain tidak berhasil

menemukan air kehidupan tersebut.

Air kehidupan yang diminum Nabi

Khidir sehingga beroleh kelanggengan hidup

ini sejajar dengan banyu perwitasari (air

kehidupan) atau tirta amerta dalam Serat

Dewaruci. Banyu perwitasari yang diburu

Birna untuk mencapai kesempumaan hidup

pada hakikatnya adalah simbol hakikat hidup.

Perwita berarti parawidhi, kekuasaan tertinggi

dan hakikat hidup. Dapat disimpulkan bahwa

ihwal penyebutan Nabi Kilir sebagai penguasa

air (sing ngrelcsa toya) bersumber dari Serat

Dewaruci, dipertegas dalam Suluk Syeh

Malaya, dan dikuatkan oleh beberapa hadis.

Mengenai Nabi Ilyas sing ngrelaa wana, hal tni

berkaitan dengan sebuah riwayat yang

mengisahkan bahwa Nabi Khidir berkeliling di

sekitar lautan sambil memberi petunjuk kepada

orang-orang yang tersesat di lautan, sedangkan

Nabi Ilyas berkeliling di sekitar gunung-

gunung sambil memberi petunjuk kepada

orang-orang yang tersesat di gunung-gunung.

SINKRETISASI ISLAM -KE JAIYEN

Sosok sl'rg ngersa sela 'penguasa batu'

yang bemama Nabi Nuh; sosok sing ngersa

toya 'yang menjaga air' yang bemama Nabi

Kilir, dan sosok sing ngersa wana 'ymrg

menjaga hutan' yang bemama Nabi llyas hadir

sebagai ruh alam dalam sastra lisan lereng
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Arjuna (mantra). Yang menarik dari

penyosokan Nabi sebagai roh penguasa adalah

adanya pengaruh agama Islam yang kuat

terhadap 'agama lokal' mereka. Nabi adalah

sosok yang diutus Allah S.W.T untuk

menyampaikan wahyu ilahiah yang tertuang

dalam kitab suci agama Islam. Indikasi

asimilasi (sinkretisasi) nilai-nilai Islam dalam

'kepercayaan lokal' secara lebih nyata tampak

dalam bagian pembuka mantra

semillairahmanirahim bismilahirohmanirohim'

yang berarti pengakuan ke-maha pengasih-

sayang-an Allah, dan bagian penutup manta

lailahailah yang bermakna penyaksian keesaan

Allah. Walaupun unsur Islam didapati dalam

manta, nama Bapa Kuasa lbu Pertiwi tsapak

Kuasa Ibu Pertiwi' dan Bethara Surya kelawan

,Sasl, tsatara Surya dan juga Betari Bulan' yang

menunjukkan pengaruh kuat agama Hindu,

juga memberi wama dan corak khas dalam

lanskap keyakinan masyarakat Lereng Arjuna

yang terartikulasi dalam sastra lisan mereka.

Tilas Agama Islam (selain bacaan

Basmalah) masih tampak dalam penyebutan

roh angin puting beliung sebagai Raja Ababil.

Ababil adalah jenis.burung yang merupakan

pengejawantahan malaikat, yang dikisahkan

dalam kitab suci Alquran.

Semilairahmanirahim
Bismilahirahmanirahim
Raja Ababil kang tekawetan mbalio wetan,
Raja Ababil yang dari Timur kembalilah ke
Timur

' (Mantra menjinakkan angin besar)

Ungkapan metonimi-hiperbolis Raja

Ababil untuk angin topan diambil dari surat

ke-105 Alquran, Surat Al-Fiil ayat3 i* (bj13

llL iltt.jl *Allah SWT mengirimkan pasukan

burung yang datang menyebar dan susul-

menyusul" (Tafsir Al-Yasir, Yusuf bin

Muhammad al-'Uwaid). Ambisi keagamaan

Abarahah, yaitu ekspedisi penghancuran

Kabah, menjadi latar peristiwa penting yang

inenjadi tema surat Al-Fil. Beberapa ada yang

mengisahkannya secara dramatis dengan

menggambarkan turunnya burung-burung dari

langit dengan membawa bebatuan terbakar dan

melemparkannya ke 
- 
pasukan Abrahah.

Beberapa lagi ada yang menyebutkan

mewabahnya penyakit aneh di antara bala

tentara tersebut sebagai penyebab kegagalan

ekspedisi militer Abrahah. Dari penjelasan ini,

ungkapan Raja Ababil dapat dikatakan menjadi

bukti masuknya unsur Islam dalam aktivitas

ritual magis masyarakat. Endraswara (2003:

7l) menegaskan bahwa titik temu mistik

Kejawen dengan tasawuf Islam memang sulit

ditolak. Dalam tasawuf sering terjadi

pemanfaatan Surat Al-Fiil dicampur dengan

Rajah Kalacafua_di dalam Buddhisme dikenal

Kalachalaa Vajra_ sebagai benda bertuah

untuk penyembuhan orang sakit.

Titik iemu Islam-Kejawen secara jelas

ditegaskan dalam ungkapan Raja Ababil kang

teka wetan, kulon, lor, dan kidul. Empat arah

mata angin tempat persemayaman Raja Ababil

identik dengan kiblat papat dalam kosmologi

Jawa. Karena karakter Raja Ababil yang

merusak, membawa wabah penyakit, dan

menghancuran kehidupan, diupayakan kiblat

papat persemayaman Raja Ababil tidak

bertemu di pancer (ego, [kehidupan] manusia).

tt4
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Bukti sinkretisasi Islam-Kejawen lain dapat

diamati dalam mantra 'menyembelih ayam'

berikut ini.

"Niat ingsun mbubuti wulu pundi kili,
mbuang getih kang karam,
ilang ganda kari rasa,

subukun kudusun rabuna yak lamun,
kabur malaikatmul.

Niat saya mencabuti bulu pundi kili,
membuang darah yang haram,
hilang amis tersisa ras4
Subukun kudusun rabuna yah lamun,
kabur malaikatmu!

Setelah mantra dirapal, ayam

disembelih sekali gorok dengan pisau tajam

yang telah disiapkan sebelumnya. Jika saat

disembelih ayam tersebut bersuara, suara

tersebut bukan menandakan bahwa hewan

tersebut merasakan saki! tetapi pertanda bahwa

ia bertanya. Makq yang harus dilakukan

penyembelih adalah menjawab pertanyaan

tersebut dengan kalimat;

'tpanggonanmu ana..., manuane..., suwargane

'tempatmu di..., nama
burungnya...,surganya.....
jika ayam yang mengeluarkan bunyi

berbulu merah maka berturut turut

diucapkan oleh penyembel ih adalah:

"panggonanmu ana kidul, manuane betet,
suwargane geteh"
"tempatmu di Selatan, nania burungnya
Kakak Tua, surganya darah"

jika ayam yang mengeluarkan bunyi

berbulu putih maka kalimat yang diucapkan

oleh penyembelih adalah:

"panggonanmu ane wetan, manuone
kuntul, suwargane santen"
'tempatmu di Timur, nama burungnya

. bangau, surganya santan"

jika ayam yang mengeluarkan bunyi

berbulu kuning maka berturut turut dijawab

oleh penyembelih adalah:

"panggonanmu ana lor, manuane podang,
suwargane madu"

'otempatmu di Utara, nama burungnya
Kepodang, surganya madu"

Akhrimya, jika ayam yang

mengeluarkan bunyi berbulu hitam maka

secara runtut diucapkan oleh penyembelih :

"panggonanmu ana kulon manuane gagak,
suwargane nilo"
"tempatmu di Barat, nama burungnya
gagak, surganya ntlt'

Panggonan ana kidul bagi ayam

berbulu merah panggonan ana wetan bagi

ayam berbulu putih, panggonan ana lor bagi

ayam berbulu kuning dan panggonan ana

kulon bagi ayam berbulu hitam, dapat

dikatakan memiliki keselarasan dengan

pandangan kosmis Jawa tentang kiblat papat

lima pancer yang berkairtan erat dengan

sedulur papat kalima pamcer. Dalam Wulang

Reh karya Sri Pakubuwono IV disebutkan

bahwa sedulur papat yang menempati kiblat

papat tidak punya badan jasmani. Manusia

harus membina hubungan yang serasi dengan

sedulur papat tersebu! yaitu (i) Kakang kawah

'saudara tua kawah', yang keluar dari gua

garba ibu sebelum janin. Ia bertempat di Timur

dan berwama putih; (ii) Adi ari-ari 'adik ari-

ari', yang keluar dari gua garba ibu sesudah

janin lahir. Ia bertempat di barat dan berwarna

kuning; (iii) Getih'darah', yang keluar dari

gua garba ibu bersamaan dengan kelahiran

janin. Ia bertempat di selatan dan berwama

merah; dan terakhir (iv) Puser'pusar', yang

I t5
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dipotong sesudah kelahiran janin. Ia bertempat

di utara dan berwama hitam. Selain sedulur

papat di atas, yang lain adalah Kalima Pancer

'pancer kelima' yang merupakan badan

jasmani. Mereka yang disebut sedulur papat

kalima pdncer. Sementara orang menyebut

mereka dengan kiblat papat lima tengah'empat

arah yang'kelima ada di tengah'.

Selain unsur kejawen yang kental,

unsur Islam secara eksplisit ditunjukkan dalam

zikir subuhtn kudusun rabbuna yak lamun

'mahasuci, maha kudus, Tuhan yang maha

mengetahui'. Dalam hadis, ungkapan zikir ini

biasa diucapkan Rasululah dalam rukuk dan

sujud Beliau. Aisyah berkata:

gi]dO& as '*-i* tnt ,* fu llvil:l
gslriisurir &; &#i-&l or3f.i"3

"Rasulullah SAW biasa berdoa dalam
rukuk dan sujudnya, subuhun qudusun
rabbul malaikati wa ruh 'mahasuci,
mahakudus, rab-nya para malaikat dan ruh'
(Hadis riwayat Muslim)

Selain mantra 'menyembelih aYam',

mantra 'petik' juga menyebutkan kehadiran

kekuatan gaib (lain) yang dirujuk secara

implisit (metaforis) di balik kehadiran gaib

Mbok Sri Kati: sedulur papat. Mereka adalah

kakang kawah (LMbok Sri KatiJ ngetan

parene), getih (ngidul parane), puser (ngulon

parane), dan adhi ari-ari (ngalor parene).Bagi

masyarakat Jawa, alam kosmis (makro-

mikrokosmos) dibatasi oleh keblat papat lima

pancer, yaitu arah wetan, kidul, lailon, lor serta

- pancer (tengah). Arah kiblat juga terkait

dengan perjalanan hidup manusia yang selalu

ditemani oleh kadang papat lima pancer. Letak

kadang papat sejalan dengan arah kiblat

manusia lawa. Kowah berwama putih, berada

di sebelah Timur, getih berwama merah di

sebelah Selatan, puser berwarna hitam di

sebelah Barut, adhi ari-ari berwarna kuning

berada di arah Utara, dan tepat di tengah adalah

pancer. Kadang papat lima pancer juga

diwujudkan lagi ke dalam kisah pewayangan,

yakni kelahiran Dasamuka, Kumbakama,

Sarpakenaka, dan Wibisana. Tokoh-tokoh

tersebut merupakan personifikasi doktrin

kosmologi Jawa tentang empat jenis nafsu:

amarah, aluamah, sufiah, dan mutmainnah

(Endraswara, 2003 : 4 I -42).

Dalam wilayah kosmis masing-masing,

kawah'kawah'di Timur berkaitan dengan nafsu

mutmainah, getih 'darah' di Selatan

berhubungan dengan nafsu amarah, puser

'pusar' di Barat menunjukkan nafsu aluamah,

dan ari-ari'tali plasenta' di Utara merujuk

kepada nafsu sufiah. Dalam Serut Wulang Reh

karya Sri Pakubuwana IV, dideskripsikan lebih

rinci empat macam nafsu di atas. Lawwamah

bertempat di perut dan dilahirkan dari mulut.

Jika diibaratkan seperti hati bersinar hitam.

Nafsu ini menimbulkan dahaga, kantuk, dan

lapar. Amarah berada di empedu berarti dan

muncul melalui telinga. Jika diibaratkan seperti

hati bercahaya merah. Nafsu ini menimbulkan

angkara murka, iri, dan emosional. Sufiyah

adalah nafsu yang menimbulkan birahi, rindu,

keinginan dan kesenangan. bersumber dari

Limpa dan timbul melalui mata. Jika

ditamsilkali seperti hati bercahaya kuning.

Muthmainah adalah nafsu yang menimbulkan

kesenangan, kebaikan, keutamaan, dan
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keluhuran budi. Nafsu ini bersumber dari

tulang dan uncul melalui hidung. Nafsu ini

diandaikan seperti hati bersinar putih.

Berdasarkan uraian sebelumnya,

mantra 'petik' dapat disikapi tiddk sekadar

sebagai gambaran aktivitas ritual masyarakat

Lereng Arjuna sebelum panen sebagai

cerminan kesadaran kosmik, tetapi juga sebagai

simbolisasi kesadaran spiritual utama

masyarakat yang merupakan intisari mistik

kejawen, yaitu memayu hayuning bawana

melalui penghormatan sedulur papat lima

pancer untuk mencapai sangkan paraning

dumadi. MenghadirJibatkan sedulur papat di

pancer (ego, manusia), meneguhkan perilaku

memayu hayuning bawana: tetep, mantep,

madhep, tankeno owah, tan kena gengser,

hingga akhirnya menuju sangknn paraning

dumadi: Allah, Lailahailalah.

Dalam mantra 'petik' di atas, alam

semesta makro (sawah, ladang) disikapi

sebagai cerminan diri manusia (mikrokosmos).

Karena itulah, manusia Jawa berusaha

menyatukan alam semesta (makrokosmos)

dengan dirinya (mikro-kosmos). Mereka

percaya bahwa alam semesta juga berada dalam

dirinya dan dirinya adalah gambaran alam

semesta. Hal ini berarti diri manusia menjadi

miniatur alam semesta. Pakubuwana IV dalam

Cipto l{askitha, menjelaskan hubungan

mikrokosmos dan makrokosmos dalam

penggalan bait berikut.

Jem baring samodragung,
Tanpa tepi anglangut kadalu,
Suprandene mal<sih gung manungsa iki,
A las j ura ng ka I i gunung,
Neng raganira wus katon,

' luasnya samudera raya,
tiada bertepi dan sejauh mata memandang.
Akan tetapi, luas tersebut belum dapat
dibandingkan dengan keberadaan manusia,
karenajurang, sungai, dan gunung,
semua ada dalam diri manusia.

Wawasan mikrokosmos dan

makrokosmos dalam kosmologi Jawa lebih

tepat dikatakan berorientasi pada gagasan

ekosentris daripada antroposentris. Gasasan

ekosentris memandang bahwa manusia bukan

semata-mata sebagai "makhluk social

melainkan pertama-tama harus dipahami

sebagai makhluk biologis, makhluk ekologis.

Manusia dapat hidup dan berkembang secara

utuh tidak hanya dalam komunitas sosial, tetapi

juga dalam komunitas ekologis. Dalam

komunitas ekologis, tidak ada pemisahan

ontologis antara manusia dan bukan manusia

(alam), antara diri yang universal (alam)

dengan diri yang partikular (manusia).

Realisasi diri yang partikular berlangsung

dalam kesatuan harmoni dengan diri universal

(kesatuan makrokosmos-mikrokosmos). Karena

itu, manusia dituntut untuk mengembangkan

kehidupan dan memilih penghidupan sejalan

dan sesuai dengan ketentuan, tuntutan, dan

kehendak alam.

PENUTUP

Hubungan mitologis antara alam

dengan masyarakat Lereng Arjuna yang

terepresentasi dalam sastra lisan masyarakat

Lereng Arjuna terkait erat dengan waw,rsan

kosmologi kiblat papat kalima pancer. Kiblat

pqpqt lima pancer adalah simbol
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keseimbangan. Keseimbangan ini dapat dicapai

melalui pembinaan hubungan yang harmonis

dengan sedulur papat. Beragam jenis sastra

lisan Lereng Arjuna tidak hanya disikapi

sebagai cerminan kesadaran kosmik, tetapi juga

sebagai simbolisasi kesadaran spiritual utama

masyarakat yang merupakan intisari mistik

kejawen, yaitu memayu hayuning 'brnvana

melalui penghormatan sedulur papat untuk

mencapai sangkan paraning dumadi.

Menghadir-libatkan sedulur papat di pancer

(ego, manusia) merupakan upaya meneguhkan

perilaku memary hayuning banana hingga

akhimya menuju sanglcan paraning dumadi:

Tuhan.

Selain menggambarkan mitos, dalam

batas-batas tertentu, sastra lisan Lereng Arjuna

menyimpan pengetahuan ekologi yang dapat

dijadikan landas-tumpu perilaku ekologis,

perilaku arif terhadap lingkungan. Tradisi kuat

spiritualitas alam (animisme, dinamisme) yang

berpadu dengan nuansa religius Islam

Sarengat, spiritualitas Kejanen, mistisisme

Hindu, dan ajaran moralitas pewayangan

menjadi salah satu akar (dasar) nilai kearifan

lingkungan masyarakat Lereng Arjuna.

Spiritualitas alam yang tersirat dalam

teks sastra lisan masyarakalereng Arjuna

merupakan monisme khas petani. Dapat

dikatakan bahwa sastra lisan masyarakat

Lereng Arjuna merepresentasikan monisme

khas petani yang berasal dari pemahaman

masyarakat atas spiritualitas alam pertanian

.Jawa secara alamiah. Dikatakan demikian

karena teks sastra lisan masyarakat Lereng

Arjuna memaparkan kebergantungan manusia

kepada alam. Selain itu, latar sosial dan budaya

penuturan sastra lisan adalah kehidupan dan

penghidupan petani tradisional yang memiliki

kebergantungan besar kepada alam dan

bina-tang.

Praksis sinkretisasi spiritualitas alam

(animisme, dinamisme), religiositas Islam

Sarengat, spiritualitas Kej awen, dan mistisisme

Hindu yang tergambar dalam sastra lisan

Lereng Arjuna menunjukkan sekaligus

membuktikan adanya kesadaran sosiokultural

tentang kemajemukan budaya dalam

masyarakat Lereng Arjuna. Selain

menunjukkan kesadaran kemajemukan budaya

sebagai ciri khas masyarakat berbudaya

majemuk (multikultural), sastra lisan Lereng

Arjuna juga menjelaskan adanya

keberlangsungan kehidupan masyarakat dengan

melaksanakan tata kehidupan masyarakat

berbudaya majemuk secara membaur dan

menyatu. Keberlangsungan kehidupan

masyarakat Lereng Arjuna dengan tata

kehidupan masyarakat berbudaya majemuk ini

merupakan kekuatan budaya yang jika

dimanfaatkan secaxa bijak akan membawa

kebaikan dan kemajuan bagr masyarakat lokal

pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada

umumnya.
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