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ABSTRAK 
 
Ramalan itu berhubungan dengan tahayul, mitos, kuno, tidak ilmiah, klenik, dan mistik. Namun 
faktanya, dewasa ini ramalan adalah sisi kehidupan yang nyata, yang kehadirannya tidak dapat 
diabaikan begitu saja. Dari sisi ilmiah, ramalan memang tidak ilmiah, tidak dapat diuji 
kebenarannya dengan metode ilmiah. Karena ramalan lahir dari pengamatan mata batin sang 
peramal. Sifat ramalan adalah spiritual, tak kasad mata. Jika sudah menjadi nyata bukan 
ramalan lagi namanya, namanya adalah kenyataan. Saat peramal mengeluarkan ramalannya ia 
tidak bermaksud mendahului kehendak Tuhan. Ramalan tersebut bertujuan sebagai pemandu 
dalam kehidupan agar bersikap hati-hati (Ibnu S. Karim, 2009: 1-2). Oleh karena itu istilah 
ramalan itu dekat dengan istilah mitos. 
 
Ahmad Abu Hamid menyatakan, bahwa pengetahuan manusia ada tiga macam, yaitu: mitos, 
pengetahuan ilmiah (ilmu pengetahuan), dan pengetahuan supranatural. Adapun penjelasan 
selanjutnya sebagai berikut. 

1. Mitos merupakan pengetahuan manusia yang bersifat irasional, tidak ketemu nalar, atau 
tidak dapat dinalar yang kebenarannya bersifat subjektif dan dipercaya begitu saja. 
Termasuk dalam kategori mitos adalah ramalan. Karena ramalan merupakan kisah, 
ceritera, legenda yang dituturkan dari mulut ke mulut, atau tulisan yang berbeda-beda 
sumbernya; hingga membentuk mitos; khususnya ramalan Jayabaya.  

2. Pengetahuan ilmiah atau ilmu pengetahuan bersifat rasional dan objektif yang 
berdasarkan pada fakta ilmiah dan tafsiran fakta ilmiah yang diperoleh melalui metode 
ilmiah. Kebenaran pengetahuan ilmiah adalah bersifat objektif dan tentatif. Kapanpun, 
dimanapun, dan siapapun akan memperoleh kebenaran yang sama, jika kondisi yang 
dilalui juga sama. 

3. Pengetahuan supranatural bersifat supranatural yang kebenarannya bersifat personal 
atau subjektif. Pengetahuan supranatural berdasarkan pada fakta supranatural yang 
diperoleh dengan kesadaran inderawi, akali, dan kesadaran ruhani serta tafsiran fakta 
supranatural, sehingga diperoleh suatu kebenaran. Sedangkan fakta supranatural pada 
umumnya berasal dari ayat-ayat kauliyah atau firman Tuhan Alloh Yang Maha Kuasa 
(Ahmad Abu Hamid, 2004: 107). 

 
Orang (masyarakat) Jawa sebagian ada yang masih percaya dengan mitos atau ramalan. 
Karena ada ramalan yang sangat terkenal yang muncul sejak tahun 1135 – 1157 Masehi (abad 
11), yaitu: ramalan atau jangka Jayabaya. Pemimpin-pemimpin yang masih percaya pada 
ramalan ini antara lain: Muhammad Husni Thamrin, Soekarno atau Bung Karno, dan saat ini 
masih banyak tokoh-tokoh masyarakat yang percaya akan ramalan Jayabaya. Karena apa ? 
Karena ramalan ini masih dapat digunakan sebagai pemandu kehidupan agar hati-hati dalam 
menjalani hidup seseorang. 
 
Ramalan-ramalan Jayabaya diduga dapat menghambat pembangunan PLTN. Menurut S. 
Marwoto ramalan Jayabaya itu antara lain:  
1. pulo Jawa pecah dadi loro (pulau Jawa pecah jadi dua, karena ada bencana yang tak terduga-

duga);  
2. wong Jawa kari separo (orang Jawa jumlahnya tinggal setengah / separuhnya), karena ada 

bencana atau ada perang saudara;  
3. Cina Landa kari sejodho, karena penguasa Negara dan pemerintahan hanya dikuasai oleh 

penguasa bejat dan konglomerat ganas. Keduanya kongkalingkong (bersinergi) untuk 
menguasai hajat hidup rakyat, sehingga rakyat makin gigit jari (S. Marwoto. 2010: 158 – 
162).  
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Inilah ramalan-ramalan yang diduga dapat menghambat penbangunan Pusat Listrik  Tenaga 
Nuklir (PLTN) yang sudah direncanakan. Oleh sebab itu, pemerintah sebaiknya bersikap hati-
hati dalam menentukan kebijakannya, karena ramalan Jayabaya sudah banyak yang terbukti 
menjadi kenyataan, antara lain:  
1. murcane Sabdo Palon Noyo Genggong (runtuhnya Majapahit); 
2. semut ireng anak-anak sapi kebo bongkang (masuknya Belanda ke Indonesia); 
3. kebo nyabrang kali (Belanda kenyang dan hengkangnya Belanda dari Indonesia); 
4. kejajah seumur jagung karo wong cebol kepalang (penjajahan Jepang); 
5. pitik tarung sak kandang (pemberotakan-pemberontakan di era Soekarno); serta 
6. kodok ijo ongkang-ongkang (tentara berkuasa di era Soeharto);  

Ramalan yang ketujuh yang belum menjadi kenyataan, yaitu: tikus pithi anoto baris (Sujiwo 
Tejo, 2009: 1). Apakah ramalan ini akan menjadi kenyataan ? ? ? Wallohu a’lam 
bishshowab. 
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I. PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Dengan adanya peraturan presiden (Perpres) nomor (No) 5 tahun 2006 tentang kebijakan 
energi nasional (KEN) dan undang-undang nomor 17 tentang rencana pembangunan jangka 
panjang, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan PLTN sudah legal, sudah sesuai dengan 
kebijakan pemerintah. Hal ini didasarkan pada kebutuhan energi listrik hingga tahun 2025. 
Kebutuhan energi listrik sampai tahun 2025 dibutuhkan kontribusi sumber energi baru 
terbarukan dari nuklir, surya, angin, dan biomassa di atas 5 %. Seiring dengan rencana ini, 
ada aksi-aksi masa untuk menolak PLTN. Alasan ditolaknya pembangunan PLTN antara lain: 
belum siapnya tenaga kerja Indonesia untuk mengoperasikan teknologi yang berisiko tinggi 
seperti PLTN, tingkat kedisiplinan masyarakat yang masih rendah, serta korupsi dan 
penggusuran yang akan terjadi (Eko Madi Parmanto dan Dimas Irawan, 2007: 137). 
 
Hasil studi yang telah dilakukan oleh Komisi Persiapan Pembangunan PLTN (KP2PLTN) 
mulai awal tahun 1970 dan secara intensif dilakukan pada tahun 1991 hingga 1996 berhasil 
merekomendasikan lokasi terbaik untuk mendirikan PLTN yaitu: Ujung Lemah Abang, 
Ujung Grenggengan, dan Ujung Watu. Ketiga lokasi tersebut berada di Kabupaten Jepara 
(Eko Madi Parmanto dan Dimas Irawan, 2007: 135). Ketiga lokasi tersebut juga terletak di 
gunung Muria yang diyakini oleh masyarakat berada di tengah-tengah pulau Jawa. 
 
Jika dihubung-hubungkan ketiga lokasi yang direkomendasikan, dengan ramalan Jayabaya, 
dengan ilmu titen, serta ilmu othak-athik-gathuk; maka perencanaan tempat PLTN di tiga 
lokasi ini dapat memicu terjadinya bencana yang mengakibatkan pulau Jawa pecah jadi dua 
bagian, penduduk Jawa jumlahnya jadi separuh, dan Cina-Landa kari sajodho. Menurut 
Mudjahirin Thohir menyatakan, bahwa cerita-cerita rakyat yang hidup di Jepara, bisa jadi 
mempunyai versi tersendiri yang berbeda dengan cerita-serita rakyat serupa di luar Jepara. 
Hanya motifnya yang sama, yaitu: pendidikan tidak langsung kepada masyarakat (Mudjahirin 
Thohir, 2009: 1).  
 
Inilah ramalan Jayabaya yang menjadi mitos masyarakat Jawa yang belum terbukti 
kebenarannya dan belum menjadi kenyataan. Ramalan ini pula yang menjadi cerita mulut ke 
mulut walaupun dengan bisik-bisik atau menjadi cerita atau legenda dalam buku-buku kecil 
yang tidak lagi menarik pada saat ini, saat majunya sains dan teknologi. Menurut Stephen 
Hawking dan Leonard Mlodinow pada saat filosofi sudah tidak dapat mengimbangi kemajuan 
terkini dalam sains, terutama Fisika (Stephen Hawking dan Leonard Mlodinow, 2011: 5) 
masyarakat sudah mulai meninggalkan mitos maupun ramalan yang telah dikemukakan sejak 
zaman dahulu kala. Jika ramalan Jatabaya sudah berumur 11 abad atau 1100 tahun. 
 
B. Permasalahan  
 
Ramalan dan kenyataan memang jauh berbeda. Ramalan merupakan barang yang belum 
terjadi, sedangkan kenyataan adalah barang yang sudah ada atau sudah terjadi. Mitologi telah 
dipakai sejak abad 15. Mitologi berarti ilmu yang menjelaskan tentang mitos. Mitologi 
merupakan ilmu tentang bentuk sastra yang mengandung konsepsi dan dianggap suci 
mengenai kehidupan dan kebudayaan. Namun dengan adanya rencana pembangunan PLTN, 
ramalan Jayabaya yang telah menjadi mitos masyarakat Jawa perlu diperhatikan untuk 
memandu kehati-hatian kita dalam menentukan kebijakan dan menjalankan langkah-langkah 
perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan PLTN. Masalahnya sekarang antara lain ialah: 
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1. apakah ramalan Jayabaya yang sudah menjadi mitos masyarakat Jawa ini dapat 
berlaku menjadi kenyataan ? 

2. apakah benar-benar ramalan Jayabaya yang sudah menjadi mitos masyarakat Jawa 
dapat menjadi faktor penghambat dibangunnya PLTN ? 

Dua permasalahan inilah yang ingin dipecahkan dalam kajian ini. 
 
C. Urgensi Pemecahan Masalah 
 
Urgensi atau pentingnya permasalahan ini dipecahkan dengan baik, adalah diperolehnya 
keuntungan-keuntungan berikut. 

1. diperolehnya sikap bijak dari pemerintah yang memihak rakyat; 
2. diperolehnya sikap hati-hati pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai 

pembangunan PLTN di tiga wilayah yang direkomendasikan. 
 
II. KAJIAN TEORI DAN PEMBAHASAN 
 
A. Definisi Ramalan 
 
Ramalan dapat berupa kisah, cerita, legenda, atau model yang dituturkan dari mulut ke mulut, 
hingga membentuk mitos; atau sastra yang ditulis sebagai cerita atau legenda yang dapat 
menjadi cerita rakyat setempat. Menurut Stephen Hawking dan Leonard Mlodinow suatu 
model dianggap baik bila: 

1. elegan. Elegan itu bukan sesuatu yang gampang diukur, tetapi sangat dihargai kalangan 
ilmuwan; 

2. mengandung sedikit unsur yang bisa diothak-athik atau ditambahkan sefihak; 
3. cocok dengan semua pengamatan yang ada dan bisa menjelaskan semua pengamatan 

yang ada; serta 
4. membuat prediksi terperinci mengenai pengamatan pada masa depan yang bisa 

menyangkal atau menunjukkan model itu keliru, jika prediksi tak terjadi (Stephen 
Hawking dan Leonard Mlodinow, 2011: 53 -54). 

Dengan demikian, ramalan yang merupakan suatu model seharusnya dapat memprediksi 
keadaan masa depan atau kejadian-kejadian yang bakal terjadi di masa yang akan datang. 
Ramalan juga mengandung sedikit unsur yang dapat diothak-athik-gathuk dengan kondisi 
saat itu. Ramalan Jayabaya juga bersifat demikian. 
 
 Menurut Ibnu S.Karim ada dua jenis kebenaran yang bisa digunakan  untuk memahami 
ramalan Jayabaya. Pertama, kebenaran objektif, yaitu: kebenaran yang berdasarkan peristiwa 
yang bersifat objektif. Hasil kebenaran objektif adalah apa adanya. Kedua, kebenaran 
subjektif, yaitu: kebenaran yang tergantung pada subjek. Hasil kebenaran subjektif bersifat 
relatif. Setiap orang mempunyai tata nilai kebenaran yang bersumber dari keyakinannya 
sendiri-sendiri (Ibnu S.Karim, 2009: 6). Menurut hemat saya, ramalan Jayabaya termasuk ke 
dalam bentuk kebenaran subjektif . 
 
Menurut Adhi Soetardjo (1999) dalam Ibnu S.Karim menegaskan, bahwa ramalan yang baik 
adalah ramalan yang mengandung catur pitutur (empat petuah) yaitu: 

1. pitutur: memberikan nasihat bagaimana harus menjalani hidup dalam zaman yang 
selalu berubah, agar dapat tabah menghadapi berbagai godaan dan cobaan kehidupan; 

2. pituduh: mengarahkan agar kehidupan dapat berjalan dengan aman dan tenteram. 
Tidak salah arah dan tidak tersesat, sehingga dapat sampai pada tujuan yang 
diinginkan; 
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3. pitulungan: menjadikan dan menjanjikan pertolongan di saat menghadapi 
kebingungan, kesulitan, dan ancaman; sehingga terhindar dari marabahaya; 

4. pituah: memberikan daya kekuatan dan kesaktian yang dapat memberikan 
keselamatan. Pituah dapat menumbuhkan keyakinan dan ketegaran dalam 
menghadapi persoalan hidup (Ibnu S. Karim, 2009: 2 – 3).  

 
Dengan demikian, ramalan dapat dijadikan pemandu dalam kehidupan, agar hidup ini dapat 
berhati-hati. Jadi ramalan dapat dijadikan pemandu dalam menentukan suatu kebijakan yang 
menyangkut hasrat hidup masyarakat luas. 
 
B. Ramalan Jayabaya 
 
Ramalan Jayabaya di masyarakat telah berkembang menjadi mitos. Masyarakat memegang 
mitos tersebut sebagai acuan untuk mencari jawaban. Ramalan Jayabaya memiliki plastisitas 
(keluwesan), sehingga cocok diterapkan di segala zaman (Ibnu S. Karim, 2009: 25 – 26). 
Oleh sebab itu, banyak sekali ramalan Jayabaya yang telah terbukti kebenarannya menjadi 
kenyataan dan masih banyak pula ramalan Jayabaya yang belum terbukti kebenarannya, alias 
belum menjadi kenyataan. Menurut hemat saya, ramalan Jayabaya ada dua. Pertama, ramalan 
yang sudah menjadi kenyataan dan kedua, ramalan yang belum menjadi kenyataan.  
 
1. Ramalan Jayabaya yang Sudah Menjadi Kenyataan 
Ramalan Jayabaya yang sudah menjadi kenyataan banyak sekali, misalnya: 
a. enam kenyataan yang telah dipaparkan di depan; masih ada ramalan yang belum 

menjadi kenyataan, yaitu: tikus pithi anoto baris (Sujiwo Tejo, 2009: 1). 
b. ramalan Jayabaya yang telah menjadi kenyataan yang diangkat oleh Muhammad 

Husni Thamrin pada bulan Juli 1934 di depan sidang Volksraad ialah: tunjung putih sirna, 
muktinya orang Jawa. Pernyataan ini merupakan keyakinan Muhammad Husni Thamrin, 
bahwa tidak lama lagi bangsa Indonesia akan merdeka. Pada kesempatan yang sama, 
Muhammad Husni Thamrin menegaskan, bahwa jika pulau Jawa tinggal selebar daun 
kelor, kelak akan datang jago kate wiring kuning dedege cebol kepalang, yang menguasai 
pulau Jawa seumur jagung; yang dimaksud Muhammad Husni Thamrin adalah: 
datangnya bala tentara atau penjajah Jepang ke Indonesia. Bung Karno pada akhir tahun 
1930, dalam pledoinya yang berjudul “Indonesia Menggugat” di depan pengadilan negeri 
Bandung juga menyitir ramalan Jayabaya berikut. Haraplah difikirkan Tuan-Tuan Hakim, 
apakah sebabnya rakyat senantiasa percaya dan menunggu-nunggu datangnya ratu adil. 
Apa sebabnya seringkali kita mendengar, bahwa di desa maupun di kota telah muncul 
seorang Imam Mahdi atau Herucakra atau turunan wali sanga ? Tak lain dan tak bukan 
oleh karena hati rakyat yang menangis tak henti-hentinya menunggu pertolongan. 
Memang Tuhan telah menolong bangsa Indonesia, yang kemudian menyatakan 
kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada zaman revolusi fisik 1945 – 1949 
di Yogyakarta dan sekitarnya kembali dipercaya ramalan Jayabaya: Belanda akan hancur 
apabila masuk ke dalam jala sutera dan dulang emas. Memang menjadi kenyataan, setelah 
Belanda memasuki Jogja dan Surakarta (Jala sutera) dan masuk ke daerah Kedu, 
Magelang, dan Banyumas (Dulang emas), maka Belanda hengkang (keluar) dari 
Nusantara dan harus mengakui kedaulatan Indonesia (Ibnu S. Karim, 2009: 16 – 17). 

c. ramalan Jayabaya yang lain yang sudah menjadi kenyataan adalah:  
(1) mbesuk wolak waliking jaman bakal teka: 
(a) akeh wong wani nglanggar sumpahe dhewe; 
(b) manungsa padha seneng nyalahake liyan, ora ngendahake hukum Alloh; 
(c) barang jahat diangkat-angkat, barang suci dibenci; 
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(d) kali ilang kedunge; pasar ilang kumandange; 
(e) iku tandhane yen wong bakal nemoni wolak waliking jaman; 
(f) akeh janji ora ditetepi, ukuman ratu ora adil; 
(g) akeh pangkat sing jahat lan ganjil; 
(h) wong ala kapuja; luwih utama ngapusi; 
(i) ngumbar nafsu angkara murka, ngendelake duraka; 
(j) akeh udan salah mangsa; 
(k) agama akeh sing nantang, omah suci dibenci, omah ala saya dipuja; 
(l) guru disatru, angkara murka saya ndadra, prikamanungsan saya ilang. 
d. Sasmita Jaman Kaliyuga: 
(1) sing jirih kethindih, sing ngawur makmur, sing waras nggragas; 
(2) wong tani ditaleni, wong dora ura-ura, wong suci bilahi; 
(3) ratu ora netepi janji, musna panguwasane; 
(4) tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati;  
(5) si bengkong gawe gedhong.  
e. Kekacauan Sosial 
Ramalan Jayabaya juga menyangkut tanda-tanda zaman, yaitu: situasi dan kondisi atau 
keadaan ekonomi, sosial, politik, dan keadaan keamanan. Sebagai contoh: 
(1) pancen wolak waliking jaman, amenangi jaman edan, ora edan ora keduman, sing waras 

pada nggragas, wong tani pada ditaleni, wong dora padha ura-ura, beja-bejane sing lali, 
isih beja kang eling lan waspada. 

(2) sing edan padha bisa dandan, sing mbangkang padha bisa nggawe omah gedhong 
magrong-magrong. 

(3) wong waras lan adil uripe ngenes lan kepencil, sing ora  bisa maling digethingi, sing 
pinter duraka dadi kanca, wong bener sangsaya thenger-thenger, wong salah sangsaya 
bungah-bungah. 

(4) bumi sangsaya suwe sangsaya mengkeret, sekilan bumi dipajeki, wong wadon nganggo 
penganggo lanang, iku pertandane yen bakal nemoni wolak waliking jaman; 

(5) wanita nglamar pria, isih bayi mbayi, sing pria padha ngasorake drajate dhewe; 
(6) wong wadon ilang kewirangane, wong lanang ilang prawirane, akeh wong lanang ora 

duwe bojo, akeh wong wadon ora setiyo karo bojone, akeh ibu padha ngedol anake, akeh 
wong wadon ngedol awake, akeh wong ijol bojo; 

(7) wong wadon nunggang jaran, wong lanang lungguh dingklik, randha sauwang loro, 
prawan sak aga lima, dhudha pincang payu sangang uwang (sak uang = 8,5 sen, sak aga = 
sak picis). 

 Masih banyak lagi petuah-petuah atau ramalan Jayabaya yang telah menjadi kenyataan pada 
saat ini. 
 
2. Ramalan Jayabaya yang Belum Menjadi Kenyataan 
Ramalan Jayabaya masih banyak yang belum jadi kenyataan. Karena perubahan zaman atau 
zaman saat ini belum pada akhir ramalan Jayabaya. Masih ada zaman yang belum “dilakoni” 
orang, yaitu: zaman atau kala surasa. Menurut ramalan Jayabaya, tanah Jawa akan mengalami 
tiga zaman besar (trikali) yaitu: 
a. zaman kali suro (swara) lamanya 700 tahun masehi; 
b. zaman kali jaga (yoga) lamanya 700 tahun masehi; serta 
c. zaman kali sangara lamanya 700 tahun masehi. 
 
Ketiga zaman besar ini kemudian dibagi lagi masing-masing menjadi tujuh zaman kecil-kecil 
(saptama kali) yang lamanya 100 tahun masehi. Pembagian ini sebagai berikut. 

a. zaman kali suro 
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(1) zaman kala kukila; 
(2) zaman kala budha; 
(3) zaman kala brawa; 
(4) zaman kala tirta; 
(5) zaman kala rwabara; 
(6) zaman kala rwabawa; serta  
(7) zaman kali purwo. 
 
b. zaman kali jaga (yoga) 
(1) zaman kala brata; 
(2) zaman kala dwara; 
(3) zaman kala dwapara; 
(4) zaman kala praniti; 
(5) zaman kala teteka; 
(6) zaman kala wisesa; serta 
(7) zaman kala wisaya. 
 
c. zaman kali sangara 
(1) zaman kala jangga; 
(2) zaman kala sakti; 
(3) zaman kala jaya; 
(4)  zaman kala bendu; 
(5) zaman kala suba; 
(6) zaman kala sumbaga; serta  
(7) zaman kala surasa (Ibnu S. Karim, 2009: 63 – 65).   

 
Pada zaman kala bendu, kala suba, dan kala sumbaga ramalan Jayabaya banyak yang menjadi 
kenyataan, antara lain: 

a. kekacauan sosial 
(1) amenangi jaman edan, ora edan ora komanan, sing waras padha nggragas, wong tani 

padha ditaleni, wong dora padha ura-ura, beja-bejane sing lali isih beja kang eling lan 
waspada. 

(2) bumi sang saya suwe sang saya mengkeret, sekilan bumi dipajeki, wong wadon 
nganggo penganggo lanang, iku pertandhane yen bakal nemoni wolak-waliking 
jaman. 

(3) wong golek pangan  pindha gabah den interi, sing kebat kliwat, sing kasep kepleset, 
sing gedhe rame, sing cilik kaceklik, sing anggak ketenggak, sing wedi padha mati, 
sing ngawur padha makmur, sing ngati-ati padha sambat kepati-pati. 

(4) hore-hore ! wong Jawa kari separo, Cina-Landa kari sak jodho. 
b. Perilaku Ilmuwan 
(1) akeh wong ngedol ilmu, akeh wong ngaku-aku, njabane putih jerone dhadhu, ngakune 

suci nanging palsu, akeh bujuk akeh nglulu. 
(2)  akeh wong kang mendem donga, kana kene rebutan unggul, angkara murka saya 

ngambra-ambra, agama ditendang, akeh wong angkara murka nggedelake duraka, 
hukum agama dilanggar, prikamanungsan diiles-iles, kesopanan ditinggal, akeh wong 
edan jahat lan kelangan akal budi. 

c. Bencana Alam 
(1) banjir bandang ana ngendi-endi, gunung njeblug tan anjarwani tan angimpeni, 

gethinge kepati-pati marang pandhita kang pati geni, marga wedi kapiyak wadine 
sapa sira sing sayekti. 
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(2) akeh udan salah mangsa, akeh prawan tuwa, akeh randha nglahirake anak, akeh anak 
nggoleki bapakne. 

d. Perilaku Penguasa 
(1) ratu ora netepi janji, musna kuwasa lan prabawane, akeh omah nduwur jaran, wong 

padha mangan wong, kayu gligen lan wesi padha doyan, dirasa enak kaya roti bolu, 
yen wengi ora bisa turu. 

(2) ana bupati sing asor imane, patihe kepala judi, wong atine suci saya dibenci, wong 
jahat lan pinter njilat saya oleh derajat lan pangkat, pemerasan saya ndadi, maling 
lungguh wetenge mblenduk. 

 
Zaman kala bendu, kala suba, dan kala sumbaga berakhir; kemudian memasuki zaman kala 
surasa yang maknanya ialah kehalusan. Pada zaman ini orang-orang mulai meninggalkan hal-
hal yang bersifat duniawi dan mengarahkan hidupnya ke dunia ukhrowi (spiritual).  
 
Zaman surasa berlangsung antara tahun 2001 sampai 2100 masehi. Zaman ini terbagi menjadi 
tiga, yaitu: 

a. zaman daramana (luas), yang maknanya ialah: pada masa itu banyak orang yang 
berpengetahuan luas, banyak memberi pencerahan, dan hidup rukun. 

b. zaman watara (sederhana), yang maknanya ialah: pada masa itu banyak orang yang 
hidup sederhana, karena ketenteraman sudah merata, semua rakyat tidak ada bedanya, 
ayem tentrem loh jinawi, subur kang sarwo tinandur; serta 

c. zaman isaka (pegangan), yang maknanya ialah: pada masa itu banyak orang ingat 
pada pegangan hidupnya, yaitu agama. Mereka hidup rukun, aman tenteram, ayom 
ayem, tata titi tentrem kerta raharja; karena pencerahan agama. Hati mereka sama 
dengan perilaku mereka, ucapan mereka satu dengan hatinya, orang-orang munafik 
tidak ada, dan hukum agamalah yang berlaku. 

 
Pada zaman surasa, datanglah ratu adil yang membawa ketenangan masyarakat, kemaslahatan 
tanah Jawa, dan ketertiban bernegara. Sebelum datangnya ratu adil ada perlambang berikut: 
sakdurunge ana tetenger lintang kemukus lawa, ngalu-alu tumanja ana kidul wetan bener, 
lawase pitung bengi, parak esuk bener ilange, bethara surya jemedhul, bebarengan kang wus 
mungkur prihatine, manungsa kelantur-lantur, iku tandane putra bethara indra wus katon, 
tumeka ing ngarcapada ambebantu wong Jawa.  
 
Banyak petuah dan ramalan Jayabaya. Pada akhir ramalan Jayabaya adalah kemulyaan lahir 
batin orang Jawa. Namun zaman surasa dan ratu adil belum turun dan kita masih ada dalam 
akhir zaman kala bendu, kala suba, dan kala sumbaga. Pada akhir zaman ini kita harus hati-
hati dalam meniti kehidupan dan hati-hati dalam mengambil kebijakan. Kebijakan-kebijakan 
sebaiknya memihak kepada rakyat, terutama rakyat kecil yang tidak dapat apa-apa. Tidak 
dapat menggugat, tidak memperoleh kesejahteraan, tidak memperoleh kebebasan, dan tidak 
memperoleh kemakmuran.  
 
Sebaiknya kita bersama mengamalkan Pancasila dengan sebenar-benarnya. Sebaiknya kita 
harus berketuhanan yang maha esa dalam berperikemanusian, berpersatuan, berkerakyatan, 
dan berkeadilan sosial. Dalam arti hukum-hukum agama digunakan sebagai landasan 
mengatur bagaimana kita bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, dalam penetapan 
kebijakan, pemerintah harus berfihak kepada rakyat atau masyarakat luas, tidak hanya 
berfihak pada konglomerat jahat. 
 
C. Rencana Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir 
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1. Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) adalah stasiun pembangkit listrik ternal dan panas 
yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik (Wikipedia, 
2011: 1). Eko Madi Parmanto dan Dimas Irawan menegaskan, bahwa PLTN adalah 
pembangkit listrik yang menggunakan tenaga nuklir sebagai sumber pembangkitan panas. 
Pada PLTN panas yang digunakan untuk proses pendidihan airnya diperoleh dari reaksi 
nuklir antara uranium atau unsur lain dengan partikel neutron (Eko Madi Parmanto dan 
Dimas Irawan, 2007: 12). Jadi PLTN merupakan stasiun pembangkit listrik panas dan panas 
yang diperlukan untuk mendidihkan siklus tenaga uapnya berasal dari reaksi antara uranium 
atau zat lainnya dengan neutron.  
 
PLTN terdiri dari dua bagian bangunan, yaitu: bangunan nuklir dan bangunan konvensional. 
Bangunan nuklir terdiri dari komponen-komponen yang ada kaitannya dengan reaksi nuklir, 
yaitu: reaktor, elemen bakar, elemen kendali, teras reaktor, air pendingin, serta pompa-pompa 
dan pipa-pipa penghubung. Selain komponen-komponen itu bangunan nuklir dilengkapi 
dengan sistem keselamatan untuk mencegah agar radiasi dan zat radioaktif tidak keluar dari 
bangunan reaktor. Bangunan konvensional terdiri dari turbin dan generator pembangkit listrik 
(Eko Madi Parmanto dan Dimas Irawan, 2007: 12). Jadi kalau demikian, PLTN merupakan 
pembangkit panas nuklir yang dihubungkan dengan ketel uap atau turbin uap serta generator 
pembangkit tenaga listrik. 
 
Jenis-jenis PLTN dikelompokkan menurut jenis reaktor yang digunakan. Misalnya: jenis 
reaktor fisi. Reaktor daya fisi membangkitkan panas melalui reaksi fisi nuklir dari isotop 
fissil uranium dan plutonium. Reaktor daya fisi dikelompokkan menjadi:  
1. reaktor termal,  
2. reaktor cepat, dan  
3. reaktor subkritis.  
 
Sedangkan jenis reaktor termal dikelompokkan lagi menjadi:  
a. light water reactor (LWR) yang terdiri dari:  
(1) boiling water reactor (BWR),  
(2) pressurized water reactor (PWR), serta  
(3) SSTAR a sealed, reaktor untuk jaringan kecil yang mirip dengan PWR. 
b. moderator grafit yang terdiri dari: 
(1) magnox; 
(2) advanced gas cooled reactor (AGR); 
(3) high temperatuere gas cooled reactor (HTGR); 
(4) RBMK; serta 
(5) pebble bed reactor (PBMR). 
c. Moderator air berat yang terdiri dari : 
(1) SGHWR; dan 
(2) CANDU. 
 
Gambar sederhana dari jenis pressurized water reactor (PWR) adalah seperti bagan 1 berikut. 
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Keterangan gambar 1. 
A = rumah atau wadah reaktor nuklir; B = tabung reaktor, C = moderator, D = pompa isap 
tekan, E = pembangkit uap atau ketel uap, F = pompa isap tekan, G = bahan bakar nuklir 
dalam teras, H =  turbin uap, I = generator listrik atau pembangkit listrik, J = kondensor, K = 
pompa isap tekan, dan L = jaringan listrik tegangan tinggi. Komponen-komponen A, B, C, D, 
E, F, dan G disebut sebagai bangunan reaktor sedangkan komponen-komponen H, I, J, K, dan 
L disebut sebagai bangunan konvensional. Kedua bangunan ini seharusnya tahan akan 
bencana alam, misalnya: gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. 
 
2. Cara Kerja PLTN PWR 
 
Reaksi nuklir antara uranium dengan partikel neutron didalam tabung reaktor nuklir (B) akan 
menghasilkan energi panas (kalor) yang dialirkan melalui pipa BD. Kalor ini mempunyai 
temperatur sekitar 3200C dan tekanan yang besar sekali. Kemudian kalor ini ditekan dengan 
pompa isap tekan (D) masuk ke ketel uap atau pembangkit uap (E). Kalor ini dipergunakan 
untuk menguapkan air dalam ketel uap dan selanjutnya uap dialirkan melalui pipa EH ke 
turbin uap (H). Selanjutnya uap dialirkan melalui pipa HI untuk menggerakkan generator atau 
pembangkit tenaga listrik (I). Kemudian energi listrik yang dihasilkan generator disalurkan ke 
konsumen melalui jaringan tegangan tinggi (L).  
 
Energi panas yang digunakan untuk menguapkan air dalam ketel uap masih sisa. Kalor ini 
masih mempunyai tekanan sekitar 150 atmosfer dan temperaturnya sekitar 2500C. Sisa kalor 
ini diisap dengan pompa isap tekan (F) dari ketel uap dan dipompa menuju ke reaktor 
kembali. Sisa energi panas ini diperlukan untuk melanjutkan reaksi nuklir antara uranium dan 
partikel neutron di dalam tabung reaktor. 
 
Sedangkan sisa uap yang telah digunakan dalam turbin uap, sehingga tekanan dan 
temperaturnya sudah rendah; didinginkan dengan kondensor  (J). Kemudian air yang keluar 
dari kondensor diisap dan ditekan kembali menuju ke ketel uap melalui pompa isap tekan 
(K). Demikianlah siklus energi panas (kalor) dan siklus uap air dalam PLTN yang merupakan 
cara kerja sederhana dari sebuah PLTN. Kerja rumitnya menyangkut reaksi nuklir dalam 
tabung reaktor.  
 
Gambar C dan G dapat didetailkan seperti gambar 2 berikut. 
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Gambar 1: Reaktor Nuklir PWR 
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Keterangan gambar 2. 
A = tabung atau bejana tahan tekanan, B = moderator yang dapat digerakkan masuk atau 
keluar, C = swarsa Zirkonium, dan D = bahan bakar reaktor yang berada dalam teras, 
biasanya Uranium Oksida (UO2). Kebiasaan yang dipakai ialah: tinggi bejana kira-kira 10 
meter, lebarnya kira-kira 3 meter dan panjangnya menyesuaikan ukuran tinggi dan lebarnya 
bejana. Tebal swarsa zirconium kira-kira 20 centimeter. Ini adalah perkiraan gambar PLTN 
jenis PWR. 
 
Keselamatan kerja PLTN bergantung pada perencanaan, pembuatan, dan pengelolaannya. Hal 
ini bergantung pada keahlian sumber daya manusianya Oleh sebab itu, PLTN yang 
merupakan stasiun pembangkit energi listrik mempunyai resiko teknik yang besar. Resiko 
inilah yang menjadi ketakutan utama masyarakat. Menurut Habiburrohman Fajarsyah 
ketakutan utama masyarakat terhadap nuklir adalah: dalam hal operasionalnya, keamanannya, 
keselamatannya, dan limbahnya (Habiburrohman Fajarsyah, 2007: 1).  
 
Masyarakat masih trauma pada kejadian gagalnya reaktor di Three Mile Island Amerika 
Serikat, di Bhopal India, di Chernobyl Ukraina, serta pada akhir-akhir ini di Fukushima 
Jepang. Gagalnya reaktor-reaktor ini disebabkan karena “human error” (kesalahan manusia) 
dan ada yang disebabkan karena bencana alam. Misalnya di Jepang, karena ada gempa bumi 
yang berkekuatan 8,9 skala richter kemudian disusul dengan tsunami yang besar dan dapat 
melumpuhkan PLTN di Fukushima.  
 
Ahli-ahli Amerika Serikat, India, Rusia (Ukraina), dan Jepang terkenal ahli-ahli yang pinter 
dan disiplin, komitmen terhadap pekerjaannya dan negaranya; ahli-ahli yang bersifat begini 
saja masih belum mampu menjinakkan kegagalan reaktor nuklir. Bagaimana dengan para 
pakar di Indonesia ? Apakah kira-kira pakar-pakar nuklir di Indonesia sudah dapat 
menjinakkan kegagalan reaktor nuklir ? Wallohu a’lam bishshowab. Inilah ketakutan 
masyarakat di sekitar gunung Muria pada khususnya dan pulau Jawa pada umumnya. Apalagi 
ditambah dengan adanya mitos-mitos atau ramalan Jayabaya tersebut di atas, masyarakat 
semakin ketakutan. Studi tapak PLTN pun sudah menakut-nakuti masyarakat di sekitar 
lokasi, apalagi pembangunannya, apa tidak “medheni”. Bencana alam yang tak terduga-duga 
dan sulit diramalkan yang berakibat gagalnya operasional PLTN masih juga menghantui 
masyarakat di sekeliling lokasi. Penggusuran juga menjadi momok bagi masyarakat setempat. 
Korupsi dan pembengkak-an anggaran juga menjadi momok bagi Negara dan para relawan 
anti korupsi. 
 
Bahaya radiasi nuklir minimal ada dua, yaitu: bahaya radiasi yang kuat (jangka pendek) dan 
bahaya radiasi nuklir lemah (jangka panjang). Radiasi nuklir yang kuat merupakan bahaya 

A 

B 

C 

D Gambar 2: Gambar 
Detail Tabung Reaktor 
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radiasi yang dapat segera diketahui dan dapat segera diobati. Adapun radiasi nuklir lemah 
merupakan bahaya laten bagi penduduk di sekitarnya. Karena bahaya nuklir lenah bekerjanya 
sedikit demi sedikit dan sulit untuk diteksi secara dini. Oleh sebab itu, bahaya radiasi nuklir 
juga menjadi hantu menyeramkan bagi penduduk si sekitar lokasi PLTN. 
 
Kegagalan para ahli di Indonesia cukup banyak, misalnya: kasus lumpur lapindo di Sidoarjo, 
kasus kebakaran kilang minyak di Cilacap, kasus menyemburnya gas dan cairan di sumur tua 
di daerah Blora, gempa bumi dan tsunami di Aceh, gempa bumi dan tsunami di Tapanuli dan 
Sumatra Barat, erupsi Merapi di Yogyakarta dan Jawa Tengah, meletusnya gunung Lokon di 
Sulawesi, meletusnya gunung Bromo di Jawa Timur, meletusnya gunung Marapi di Sumatra, 
meletusnya gunung Soputan di Sulawesi, dan banjir bandang di Papua Barat. Semua 
membawa korban nyawa dan harta benda rakyat. Bencana alam ini tidak terduga-duga dan 
tidak dapat diramalkan. Jika dihubungkan dengan ramalan Jayabaya, maka ramalan Jayabaya 
itu memang benar adanya.  
 
Kasus Lumpur lapindo di Sidoarjo para ahli berbeda pendapat. Ada yang menyatakan karena 
pengaruh gempa bumi di Yogyakarta dan sekitarnya dan ada yang berpendapat peralatan 
pengeboran kurang baik serta ada yang berpendapat manusianya yang kurang hati-hati dalam 
proses pengeboran. Para ilmuwan menangani kasus ini juga masih setengah hati. Mengenai 
ganti rugi (ganti untung) siapa yang bertanggung jawab, perusahaan atau pemerintah dan 
Negara Republik Indonesia. Akhirnya, ganti rugi sampai sekarang masih jadi masalah antara 
rakyat kecil dan pemerintah. 
 
Kasus kebakaran kilang minyak di Cilacap. Sampai saat ini tidak ada berita yang menyatakan 
siapa yang bersalah. Pegawai Pertamina atau fihak pemadam kebakaran yang tidak dapat 
memadamkan api yang merambat dari kilang minyak yang satu ke kilang minyak lainnya. 
Atau kebakaran kilang minyak dianggap sebagai bencana alam? Untung tidak ada korban 
jiwa, hanya korban material yang junlahnya cukup banyak. Para ahli pemadam api mungkin 
berbeda pendapat dalam mengatasi meluasnya kebakaran di kilang minyak Cilacap. Mengapa 
demikian ? Karena bahan pemadam kebakaran belum ada di tempat, masih diangkut dari 
tempat lain. Mengapa tidak disediakan di tempat yang rawan terjadi kebakaran saja ? Inilah 
contoh kegamangan masyarakat terhadap para pakar Indonesia. 
 
Kasus gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus merupakan bencana alam murni. Gunung 
yang tadinya pasif menjadi aktif kembali dengan tidak disangka-sangka. Tetapi penanganan 
pasca gempa bumi, tsunami, dan gunung meletus, para pakar juga berbeda pendapat. Saling 
unggul mengungguli pendapatnya, sehingga penyelesaiannya jadi terkatung-katung, rakyat 
kecil yang dirugikan. Misalnya, masyarajkat yang kena erupsi Merapi itu direlokasi atau 
ditransmigrasikan. Jika direlokasi, tempatnya milik siapa ? Dananya dari mana ? Jika 
ditransmigrasikan, apakah tidak ditolak oleh masyarakat atau pemerintah setempat, tempat 
baru para transmigran ? Sebagai contoh orang-orang transmigran dari Kabupaten Bantul, 
Kulonprogo, Gunung Kidul, dan kabupaten Magelang yang dilokasikan di Kalimantan Timur 
terusir dari tempat transmigrasinya. Mengapa ada penolakan yang seperti ini dapat terjadi ? 
Apakah ini kesalahan Pemda setempat atau Pemda yang memberangkatkan atau kesalahan 
pemerintah ?  
 
Kasus banjir bandang di Papua Barat juga demikian. Ada yang menyebutkan banjir karena 
penggundulan hutan dan ada yang menyatakan banjir adalah musibah murni (bencana murni). 
Pemerintah dan rakyat saling beda pendapat, mana yang benar ? Sampai saat ini tidak ada 
kabar beritanya. Diam, seribu bahasa. 
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Contoh-contoh kecil ini merupakan ketidak samaan persepsi para ahli dalam menyikapi suatu 
kejadian. Perbedaan sikap ini karena adanya perbedaan cara fikir dan cara tindak para ahli. 
Akhirnya rakyat kecil yang menjadi korban. Jika kenyataan ini dihubungkan dengan ramalan 
Jayabaya, maka ramalan Jayabaya ini benar adanya. Oleh karena itu, para ahli atau para pakar 
sebaiknya tidak menjual ilmu, atau menerima pesanan dari pemerintah atau penguasa. 
Dengan demikian sebaiknya para ahli memihak kepada rakyat kecil, sehingga rakyat dapat 
aman tenteram, loh jinawi, kerta raharja. 
 
Harian Kompas (23/04/10 halaman 13 kolom 1) dalam Ahsan Nurhadi memberitakan, bahwa 
kementerian riset dan teknologi terus mengembangkan teknologi dan persiapan teknis yang 
dibutuhkan untuk mendirikan PLTN. Setelah gagasan pembangunan PLTN di semenanjung 
Muria dan Madura ditolak masyarakat. BATAN kini mengkaji pembangunan PLTN di 
Banten dan Bangka Belitung. Menristek menyatakan, bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) 
Banten, Bangka Belitung, dan Kalimantan Timur bahkan mengajukan diri menjadi lokasi 
pembangunan PLTN. Daerah-daerah ini memang banyak mengalami kesulitan pada 
pemenuhan energi listrik. Oleh sebab itu, Pemda setempat “ngebet” untuk menjadi tempat 
didirikannya PLTN (Ahsan Nurhadi, 2011: 2).  
 
Kompas Kom (23/02/08) dalam Ahsan Nurhadi, memberitakan bahwa, ada desakan dari para 
akademisi (pakar) yang menamakan dirinya masyarakat peduli bahaya PLTN untuk 
membatalkan pembangunan PLTN di semenanjung Muria. Desakan tersebut disampaikan 
setelah diadakan diskusi di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara pada hari Sabtu 
(23/02/08). Jika tidak ada suatu halangan apapun juga, tender PLTN fisi Muria direncanakan 
berjalan tahun 2008 dan tahap konstruksi direncanakan pada tahun 2010/2011. PLTN Muria 
diprediksikan dapat memenuhi kebutuhan energi listrik sebesar (4000 – 6000) megawatt 
untuk tambahan pasokan di Jawa Madura dan Bali (Jamali) (Ahsan Nurhadi, 2011: 3). Oleh 
sebab itu, pembangunan PLTN sudah merupakan kebutuhanakan energi listrik. Masalahnya, 
apakah tidak ada alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan energi listrik selain membangun 
PLTN ? Menurut hemat saya masih ada, yaitu: pusat listrik tenaga angin, pusat listrik tenaga 
surya, serta pusat listrik tenaga gelombang. Masalah selanjutnya apakah efisiensi ketiga pusat 
listrik ini tinggi ? 
 
Berita di media cetak dan media elektronik, juga banyak memberitakan kerusuhan pemilihan 
umum kepala daerah (Pemilukada). Banyak bentrok yang menewaskan warga pendukung 
peserta pemilukada dan banyak kerugian materi yang diderita penduduk. Andaikan bentrokan 
terjadi dan meluas, akibatnya perang saudara tidak dapat dihindari. Jumlah penduduk jadi 
berkurang karena peperangan dan bencana alam. Hal ini dapat terjadi, jika pemerintah kurang 
tanggap dan kurang kondusif dalam menjalankan kepemerintahannya. Pemerintah hanya 
membangun citra diri bukan membangun iman dan moral masyarakat luas. Kalau situasi dan 
kondisi pemerintahan dan kenegaraan sudah seperti ini, maka ramalan Jayabaya dapat 
menjadi kenyataan. 
 
Seharusnya pemerintah mengadakan pendekatan kepada masyarakat dengan teknik mediasi, 
negosiasi, dan membangun konsensus untuk menyelesaikan perselisihan. Sebaiknya, 
konsensus yang dapat menyelesaikan konflik ini dilakukan dengan secepat-cepatnya dan 
sejujur-jujurnya. Dalam hal ini diperlukan mediasi antara pemerintah yang akan membangun 
PLTN dan masyarakat sebagai fihak yang lain. Dua fihak ini seharusnya secara intensif 
melakukan dialog secara jujur serta musyawarah untuk mufakat,  sehingga dapat dicapai kata 
sepakat yang terbaik. Kata sepakat inilah yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah 
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dengan secepatnya dan sejujur-jujurnya, sehingga semua lapisan masyarakat dapat tidur 
dengan nyenyak dan bangun tidur dengan “sumringah”. 
 
 
III. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 
Dari kajian teori dan pembahasannya dapat diambil kesimpulan berikut. 
1. ramalan Jayabaya yang telah menjadi mitos rakyat Jawa dapat menjadi kenyataan, jika 

pemerintah masih mempunyai sifat-sifat seperti sekarang ini. Misalnya: unsur-unsur 
pemerintah hanya membangun citra diri, tidak membangun iman dan spiritual rakyat dan 
pejabat. 

2. ramalan Jayabaya yang telah menjadi mitos rakyat Jawa dapat menjadi faktor 
penghambat pembangunan PLTN, jika pembangunan tidak dilaksanakan secara 
transparan. Pemerintah seharusnya melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan 
metode mediasi, negosiasi, dan membangun konsensus untuk menyelesaikan perselisihan, 
sehingga masyarakat setempat tidak lagi ragu-ragu akan manfaat  pembangunan PLTN di 
tempat itu. 

 
B. Saran 
 
Dari kajian teori dan pembahasannya dapat disampaikan saran sebagai berikut. 
1. Untuk Pemerintah 
 

a. Sudah selayaknya pemerintah membangun iman, mental, dan spiritual masyarakat dan 
pejabat dengan sejujur-jujurnya dan sebaik-baiknya. 

b. Sudah seharusnya pemerintah melakukan pendekatan pemecahan masalah dengan 
rakyatnya dengan cara: mediasi, negosiasi, dan musyawarah untuk mufakat. Jika 
mufakat belum tercapai, sebaiknya pemerintah tidak melakukan intimidasi kepada 
rakyat setempat. 

c. Pemerintah berkewajiban untuk mengawasi dana perencanaan, pembangunan, dan 
pengelolaan PLTN; sehingga dana tidak salah tempat, misalnya dikorupsi pejabat atau 
digunakan untuk menyuap para pejabat yang berkaitan dengan pembangunan PLTN. 

2. Untuk Masyarakat Setempat 
a. Percayakan sepenuhnya perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan PLTN pada para 

pakar nuklir Indonesia. Para pakar nuklir Indonesia sudah mampu, tinggal bagaimana 
pelaksanaannya kita tunggu sejarah berikutnya. 

b. Percayalah sepenuhnya pada pemerintah, karena pemerintah sudah anti korupsi; 
walaupun saat ini eksekutif, legislatif, yudikatif, serta POLRI dan penegak hukum 
lainnya sedang dilanda saling tuduh (saling tuduh menuduh, saling curiga, saling 
selidik, saling memojokkan, dan saling membela diri)  mengenai suap menyuap dan 
korupsi. Asalkan rakyat tidak korupsi tidak menjadi masalah. 
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