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KATA PENGANTAR 
 
 

 

Diktat ini disusun untuk memperlancar proses belajar mengajar Mata 

Kuliah Sastra Perbandingan di Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah, Fakultas 

Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta.  

Kajian sastra perbandingan dilakukan dalam rangka untuk memperkokoh 

jati diri bangsa. Butir-butir kearifan yang digali dari kesusastraan Jawa dianalisis 

dengan studi komparatif bersama karya sastra yang berasal dari etnis lain. 

Misalnya sastra Aceh, Melayu, Batak, Banjar, Dayak, Sunda, Madura, Bali, 

Makasar, Bugis, Ternate, Tidore dan Nusa Tenggara. Semua aktivitas ilmiah 

tersebut merupakan wujud dari amalan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mewujudkan 

keindonesiaan yang mengakui keberagaman. 

Kearifan lokal bahasa dan sastra dalam lintasan sejarah telah mewarnai 

kehidupan masyarakat. Butir-butir kearifan lokal ini, menjadi persemaian yang 

subur bagi pemikiran kefilsafatan dan pandangan hidup.  

 

 

      Yogyakarta, 20 November 2012 

 

 

      Dr. Purwadi, M.Hum 
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BAGIAN 1 

KAJIAN TENTANG SASTRA PERBANDINGAN  

 

A. Sastra Sebagai Media Berkarya 

Sastra adalah lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai medium, 

bahasa itu sendiri merupakan ciptaan sosial. Sastra menampilkan gambaran 

kehidupan dan kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Dalam 

pengertian ini, kehidupan mencakup hubungan antar masyarakat, antara 

masyarakat dengan orang-seorang, antar manusia, dan antar peristiwa yang terjadi 

dalam batin seseorang. Apa pengaruh masyarakat yang semakin rumit 

organisasinya ini terhadap penulisan karya sastra? Apakah perkembangan bentuk 

dan isi karya sastra membuktikan bahwa sastrawan mengabdi kepada selera 

pembacanya dan sedaftar panjang pertanyaan lagi (Sapardi Joko Damono,      

1979 : 1).  

Pengertian kesusastraan pertama-tama tergantung dari konvensi sosio 

budaya yang berlaku dalam masyarakat tertentu, sehingga memberikan definisi 

sastra yang universal tidak mungkin (Teeuw, 1982: 9). Pertama, karya sastra 

adalah karya seni imajinatif, yang unsur estetisnya dominan, bermedium bahasa 

(Rene Wellek, 1976: 23-25). Kedua, karya sastra adalah suatu organisme antara 

unsur-unsurnya erat terjalin, ada koherensi dan keseluruhan yang organis. Ketiga, 

karya sastra yaitu karya bahasa yang bisa dinilai menurut patokan-patokan 

“simbolis” yang secara umum dapat disebutkan sebagai bentuk estetika dan 

makna. Keempat, karya sastra adalah bangunan bahasa yang mendasarkan 
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konvensi tertentu, mengungkapkan rekaan manusia yang menandai alternatif 

terhadap kenyataan dan yang menghimbau ke imajinasi untuk penghayatan. 

Sejarah mencatat bahwa pertunjukan wayang mulai dikenal dan dipergelarkan 

sejak jama Balitung sekitar tahun 907 Masehi, dan J. Brandes menyatakan bahwa 

wayang sudah ada sejak zaman Prapanca sekitar tahun 778 Masehi. Sedangkan 

Hidding mengatakan bahwa wayang sudag dipergelarkan sejak jaman Megalitik 

sekitar 778 Masehi (Haryanto, 1992:14).   

Teori sastra menyelidiki atau mempelajari prinsip-prinsip, kategori, 

kriteria sastra dan sebagainya (misalnya: hakekat sastra, konvensi sastra, jenis 

sastra, teori penilaian sastra, sifat dan fungsi sastra) (Soekarjo, 1993: 74). 

Meskipun demikian, keindahan yang bersifat khayal itu dapat juga dinikmati oleh 

manusia, sebab pada hakekatnya manusia memang mempunyai hasrat berkhayal, 

berimaji. Sebagai contoh, misalnya pada waktu kita melamun menikmati awan 

yang sedang berkejar-kejaran ditiup angin atau daun-daun kering yang gugur atau 

kucing yang sedang bermain-main dengan anaknya (Soekardjo, 1993:1). 

Sastra sebagai gejala budaya menunjukkan paradoks yang cukup menarik: 

pada satu pihak sastra adalah gejala universal yang terdapat dalam setiap 

masyarakat manusia; pada pihak lain ilmu sastra sampai sekarang belum berhasil 

merumuskan definisi gejala sastra yang universal dan umum diterima. Memang di 

mana-mana manusia secara konvensional memakai bahasa tidak hanya untuk 

berkomunikasi mengenai hal-hal dan peristiwa-peristiwa sehari-hari, melainkan 

pula untuk mencoba memberi jawaban atas masalah eksistensinya yang paling 
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mendasar yang dihadapinya. Hal itu dapat dilakukan lewat pemikiran keagamaan 

atau sistem filsafat, tetapi di mana-mana kita lihat pula gejala yang disebut sastra. 

Emosi cinta kasih dicurahkannya dalam pantun birahi atau dalam puisi 

lirik modern; lewat nyanyian pengayau dicobanya menguasai, berkat kekuasaan 

kata, lawannya dan menyelamatkan dirinya; dalam mantranya sang pawang 

berusaha menguasai alam, penyakit, binatang buas dan lain-lainnya; dalam mitos 

suku pengetahuan yang hakiki mengenai masyarakat diturunkan, sebagai pedoman 

dan penyelamatan keberlangsungan hidup masyarakat (Teuuw, 1982:7-8). 

Hubungan itu dapat berupa pengaruh keadaan sosial masyarakat terhadap 

diri pengarang yang tercermin dalam karyanya. Dasar yang menjadi pangkal tolak 

sosiologi sastra adalah bahwa karya sastra tidak lahir dari kekosongan sosial 

(Sapardi Joko Damono, 1979:2-5). Jadi keadaan dan situasi dalam masyarakat 

mempengaruhi suatu karya sastra.  

Karya sastra lahir karena suatu keinginan pengarang yang mendalam 

terhadap masalah dalam suatu kelompok masyarakat, keadaan dan watak 

masyarakat tempat hidupnya, sehingga karya sastra yang dihasilkan mengandung 

informasi tentang masyarakat tersebut sampai ke batas-batas tertentu (Sapardi 

Joko Damono, 1979:1). Teori resepsi sastra ini mementingkan tanggapan pembaca 

terhadap karya sastra (Panuti Sudjiman, 1986:74). Tanggapan pembaca terhadap 

karya sastra dapat menimbulkan norma-norma sastra pada zamannya dan juga 

pada periode berikutnya sehingga dapat diketahui keadaan social yang 

mempengaruhi karya sastra tersebut. Resepsi terhapap suatu karya sastra 

menimbulkan reksi langsung ataupun tidak langsung dari pihak pembaca (Jan Van 
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Luxemburg, 1986:62). Teori intertekstual ini mengungkapkan bahwa teks dalam 

sistem sastra dipandang berhubungan dan berkesinambungan dengan teks-teks 

lain, baik secara sinkronis maupun diakronis dalam rangka melacak penciptaan 

teks maupun dalam rangka menelusuri resepsinya (Kuntara Wiryamartana, 

1980:9). Namun demikian tidak berati bahwa teks baru hanya mencontoh teks lain 

atau mematuhi kerangka yang telah diberikan lebih dahulu. Tetapi dalam arti 

bahwa penyimpangan dan transformasi pun model teks yang sudah ada 

memainkan peranan yang lebih penting (Teeuw, 1984:145-146). Hanya saja 

pemahaman teks baru memerlukan latar belakang pengetahuan tentang teks-teks 

yang mendahuluinya. 

  Elemen-elemen itu dinyatakan dalam wujud tema dan masalah, fakta 

cerita, serta sarana cerita. Fakta cerita terdiri dari alur, penokohan serta latar. 

Sarana cerita meliputi judul, pusat pengisahan, symbol, motif, humor, suasana dan 

gaya (Sri Widati, dkk, 1985:29). Analisis struktural itu merupakan prioritas 

pertama sebelum yang lain-lain. tanpa analisis yang demikian, kebulatan makna 

intrinsik yang hanya dapat digali dari karya sastra itu sendiri tidak akan 

tertangkap. Oleh karena itu, untuk pemaknaan puisi diperlukan kerangka teori dan 

metode strukturalisme semiotik (Rachmat Djoko Pradopo, 1994: 4). 

Selain itu, dia ditentukan oleh individualitas dan masyarakatnya. 

Penafsiran terjadi sambil meleburkan cakrawala masa silam dan masa kini, selain 

yang tejadi adalah si juru tafsir memahami teksnya dan menerapkan teks yang 

kaku dan lepas dari keterkaitan waktu pada situasinya sendiri (Jan Van 

Luxemburg, 1986:62-63). Untuk mendukung teori hermeneutik ini, ini digunakan 
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pula teori semantik yang menelaah tentang makna. Semantik juga menelaah 

lambing-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna 

yang satu dengan makna yang lainnya serta pengarunya terhadap manusia dan 

masyarakatnya (Henry Guntur Tarigan, 1986:1-13).  Dengan kata lain, menurut 

Richard E. Palmer (2005 : 122), peneliti tidak berusaha  merumuskan hukum-

hukum atau melakukan generalisasi. Justru karena kebertautannya drama itu 

memaparkan suatu pengertian mengenai perbuatan-perbuatan manusia (Soekardjo, 

1993:18-19). Berbagai teori mimesis itu mempunyai satu unsur yang sama: 

perhatian diarahkan kepada hubungan antara gambar dan apa yang digambarkan. 

Tolak ukur estetik pertama ialah sejauh mana gambar itu sesuai dengan 

kenyataan. 

Dalam menebak teka-teki itu, tebakan harus mengarah untuk menjawab 

pertanyaan mengapa dan bukan sekedar menjawab pertanyaan apa (Soedarsono, 

1999:40). Dalam hal ini, ketajaman dan kehalusan perasaan akan sangat 

memainkan peranan yang dapat memberikan bantuan dalam usaha mencapai 

pemahaman tersebut. Teori deskripsi dilakukan dengan mengumpulkan dan 

mencatat data-data sebagaimana adanya untuk kemudiam dianalisis (Bakker dan 

Zubair, 1994:41-54).  

Hubungan dalam hidup manusia terutama bersifat vital dan komunikatif, 

yang satu mempengaruhi yang lain. Memahami sesuatu itu terjadi, dapat mengerti 

relasi-relasi dan fungsi-fungsinya terhadap lingkungannya. Namun demikian, 

walaupun tidak ada hubungan vital dengan banyak hal atau orang di sekitarnya, 

hanya dengan usaha membuat komparasi saja sudah dapat membantu untuk lebih 
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memahami objek penelitian (Bakker dan Zubair, 1994:50). Kesemuanya itu pada 

umumnya bersifat simbolis yang memerlukan penafsiran atau interpretasi menurut 

tata cara tertentu pula, yang agar dapat dipahami secara rasional antara lain harus 

dilakukan analisis secara fenomenologis, dengan pendekatan kualitatif (Moleong, 

1989). Teori komparasi adalah cara riset dengan membandingkan antar objek 

penelitian (Bakker dan Zubair, 1994:41).  

 

B. Diplomasi Sastra Budaya 

Sastra budaya menjadi sarana untuk berdiplomasi. Kehidupan kefilsafatan 

dalam kesusasteraan Jawa pada masa awal kerajaan Surakarta mengalami masa 

keemasan. Kegairahan untuk menciptakan, menggubah, dan menyadur karya 

sastra ini adalah hasil dari ketenangan politik akibat perjanjian Giyanti dan 

Salatiga (Drewes, 1977: 199-201). Rupa-rupanya  nilai sastra dan budaya pada 

masa tersebut juga dimanfaatkan dalam kegiatan diplomasi (Sudewa, 1995: 243). 

Sêrat Ménak merupakan karya sastra sebagai wahana dakwah Islamiyah. 

Kitab ini dibuat tahun 1639 tahun Jawa, atas perintah Kanjeng Ratu Mas Balitar, 

permaisuri Sinuwun Paku Buwana I atau Pangeran Puger di Kraton Kartasura 

(Poerbatjaraka, 1957: 105) Cerita Ménak ini berasal dari negeri Persia dan dalam 

bahasa Melayu disebut Hikayat Amir Hamzah. Sêrat Ménak digubah ke dalam 

bahasa Jawa bersamaan dengan berkembangnya agama Islam. Salah satu cabang 

cerita Ménak  yang terkenal adalah cerita Rêngganis. Cerita ini dibuat oleh 

Rangga Janur, pujangga Kraton Kartasura (Poerbatjaraka, 1957: 112). Sêrat 

Rêngganis mengisahkan percintaan antara Pangèran Kelan dengan Dewi 
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Rêngganis dan Dewi Kadarmanik. Kisah asmara dua insan ini tetap pada jalur 

moral agama dan masyarakat. 

Karya sastra yang dibuat pada masa Kraton Kartasura yang lainnya adalah 

Sêrat Manikmaya. Penciptanya yaitu Kartamursadah dari Tanah Pasundan. Para 

bangsawan Priyangan sering mengirim putra-putrinya ke Kerajaan Mataram untuk 

belajar sastra dan budaya (Poerbatjaraka, 1957: 114). Pada masa pemerintahan 

Sinuwun Paku Buwana VI karya sastra yang dihasilkan tidak begitu banyak, 

karena beliau membantu perjuangan Pangèran Diponegoro (1825-1830), sehingga 

beliau diasingkan ke Ambon. Paku Buwana memerintah antara tahun 1823-1830 

dan wafat pada tahun 1849 di pengasingan (Ricklefs, 1995: 180).  

Perkembangan kepustakaan mistik Islam kejawen semakin pesat setelah 

berdirinya kerajaan Islam Mataram. Jenis kepustakaan Jawa yang isinya 

mempertemukan ajaran Islam dengan tradisi Jawa disebut dengan istilah primbon, 

Sêrat suluk dan wirid (Simuh, 1988: 9). Sejak zaman kerajaan Demak, karya 

sastra yang terpengaruh tasawuf Islam sudah mulai berkembang pikiran-pikiran 

pujangga mistik Islam seperti Al Ghazali dan Ibnu Arabi mewarnai corak sastra 

Jawa.  

Cakrawala pembentukan kekuasaan kerajaan yang tercermin dalam Sêrat 

piwulang zaman pra Surakarta bergeser ke cakrawala pembentukan pribadi yang 

ideal (Sudewa, 1989: 393). Refleksi atas tokoh Arjuna yang dilukiskan dalam 

Sêrat Wiwaha Jarwa oleh Paku Buwana II menunjukkan usaha kalangan istana 

untuk menggambarkan sifat manusia ideal. Tokoh Arjuna dalam Wiwaha Kawi 

Jarwa saat itu sangat populer di luar keraton (Wiryamartana, 1987: 878). 
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Gambaran manusia ideal tampak juga pada Sêrat Cênthini, karya sastra besar 

yang merupakan pengolahan genre sastra santri lêlana atau santri mengembara 

yang populer dalam masyarakat Jawa (Behren, 1987: 79-91). Sêrat Cênthini  

menyebutkan bahwa santri pengembara ini bukan sekedar santri biasa, melainkan 

tokoh terkenal, yaitu putra putri dinasti Giri yang telah hilang kekuasaan 

politiknya (Soebardi, 1971: 333). 

Tujuan penulisan Sêrat Cênthini bukan hanya uraian agama dan pendataan 

budaya saja, melainkan juga berusaha menggariskan watak manusia ideal bukan 

dengan alat sastrawi mitologi pewayangan, namun tokoh manusia nyata yang 

direka dan diletakkan dalam cakrawala historis (Sudewa, 1989: 395). Bangsa 

Eropa dianggap setaraf dengan keluarga bangsawan Jawa, bahkan kedudukannya 

di bawah dinasti raja-raja Jawa, sehingga tidak ada perasaan bahwa kewibawaan 

politiknya telah merosot (Kartodirdjo, 1984: 34). Dengan demikian pihak kraton 

mempunyai sikap akomodatif terhadap kehadiran bangsa Eropa di Mataram 

(Sudewa, 1989: 397). Piqeaud menyebutnya sebagai renaissance kesusasteraan 

Jawa klasik (Pigeaud, 1967: 84).  

Pada tahun 1258 Bagdad ibukota Irak, Persia, selama lima abad menjadi 

pusat peradaban Islam di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah ditaklukkan oleh 

bangsa Tartar, Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan (Gibb, 1483: 12). Pada 

abad ke-13 sampai 14 daerah Gujarat, India menjadi sangat ramai (Abdullah (ed.) 

1991: 39). Pada abad ke-8 Masehi di sepanjang pantai barat dan timur pulau 

Sumatra diduga sudah ada komunitas-komunitas muslim (Marsono, 1996: 55). 

Dari pusat perdagangan di pelabuhan Sumatra dan Jawa ini agama Islam 
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kemudian menyebar ke seluruh pelosok nusantara dan kepulauan lainnya (Arra, 

1969: xiii). Maulana Malik Ibrahim, tokoh agama Islam bangsa Arab, pada tahun 

1399 datang ke pulau Jawa. Beliau dari Arab lalu tinggal di Pulak dan Pasai, ke 

Gujarat, dan akhirnya menetap di Gresik sampai meninggalnya tahun 1419 

Masehi (Zuhri, 1981: 231). 

Kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada akhir abad 14, dengan 

ditandai candra sangkala sirna ilang kertaning bumi yang berarti tahun 1400 J 

atau 1478 Masehi (Raffles, 1982: 372). Runtuhnya Majapahit ini membuat daerah 

pantai seperti: Tuban, Gresik, Panarukan, Demak, Pati, Yuwana, Jepara dan 

Kudus menyatakan diri lepas dari kekuasaan Majapahit (Kartodirdjo, 1988: 28). 

Kota-kota ini semakin bertambah kokoh dan makmur. Demak berhasil menyusun 

kekuasaan yang solid, dengan rajanya yang pertama yaitu Radèn Patah. Sebelum 

mendirikan kerajaan Demak, Radèn Patah terlebih dahulu membina basis 

pesantren (Jendra, 1986: 140). Peradaban kerajaan Demak. Peradaban Hindu Jawa 

kuno dilanjutkan oleh peradaban Islam seperti yang dikatakan oleh de Graaf 

(Marsono, 1996: 58). Suatu kenyataan bahwa mistik, bahkan mistik yang 

heterodoks dan panteistik, telah mendapat tempat yang penting dalam kehidupan 

keagamaan Islam Jawa sejak abad ke-15 dan 16. Hal ini bisa dibuktikan dalam 

karya sastra Jawa (Graaf dan Pigeaud, 1989: 31). Mereka direkrut sebagai tenaga 

ahli, penasihat, dan bahkan diminta untuk membantu memimpin usaha (Graaf dan 

Pigeaud, 1989: 31). Sebagian dari mereka ada yang mendirikan pusat-pusat 

pendidikan Islam yang berupa pondok pesantren. 
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C. Panduan Kehidupan Rohani 

 Dalam Serat Wirid Hidayat Jati, Ronggowarsito mengajarkan bahwa 

sangkan paraning dumadi adalah ngelmu kasampurnan. Ngelmu semacam ini 

diperoleh melalui prihatin. Karenanya dalam “kitab suci” penganut mistik 

kejawen tersebut masih membagi menjadi beberapa hal, yakni : asaling dumadi 

‘asal mula suatu wujud’, sangkaning dumadi ‘dari mana datangnya dan 

bagaimana arah perkembangan wujud itu’, purwaning dumadi ‘permulaan suatu 

wujud’, tataraning dumadi ‘martabat suatu wujud’, paraning dumadi arah 

perkembangan suatu wujud’. 

  Tipe theologis mirip dengan tipe kosmologis. Hanya tipe theologi ini 

banyak menggunakan istilah-istilah yang berasal dari kitab suci dalam ajaran para 

Nabi (Subagyo, 1989:52). Manunggaling kawula gusti juga tercermin  dalam 

ajaran Bima sewaktu berdwija dengan Dewa Ruci seperti termaktub dalam Serat 

Bimasuci karya Yasadipura. Pada waktu Bima berhadapan dengan Dewaruci, dia 

menyembah, duduk bersila dan berbahasa krama. Bima merasa kecil bila 

berhadapan dengan Dewaruci. Hal ini memberi lambang bahwa manusia itu kecil 

sekali bila berhadapan dengan kekuasaan kebijaksanaan dan keberadaan Tuhan 

yang kekal transendental, sehingga manusia harus sadar untuk menyembah, 

menyerahkan diri kepada sang Pencipta (Soetarno, 1995: 83). Sewaktu Werkudara 

menyelam mengarungi samudra, dia membunuh naga Nemburnyawa.  

Werkudara melambangkan manusia yang bertapa dan bermeditasi, maka 

seseorang harus menghilangkan nafsu rendah dan memurnikan tekad batinnya. 

Dia mati sajroning urip dengan tujuan urip sajroning mati, suatu sikap sempurna 
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dalam falsafah Jawa (Magnis Suseno, 1989: 14). Dia sudah menjadi manusia 

sempurna, insan kamil (Soekatno, 1992: 82-83). Pendawa Lima adalah lambang 

perwatakan utama. Banyak yang menggunakannya sebagai simbol kehidupan. Ini 

dimaksudkan agar tercapai suatu keharmonisan diri, sebagaimana cerminan diri 

manusia satria pinandhita (De Jong, 1985: 14). Begitu kagumnya kepada tokoh 

Bima, maka tidak mengherankan kalau banyak orang yang memajang gambar 

tokoh Bima dalam ruang-ruang tamu, sebagai inspirasi berkaitan dengan keang-

gunan dan keagungannya. 

Monisme bersifat areligius dan sering bersifat materialistis (Zoetmulder, 

1991:3). Berpijak dari pengertian di atas, maka dapat diambil penjelasan bahwa 

cerita Dewaruci bersifat pantheistis, karena dalam hal ini Warangka Manjing 

Curiga Bima masuk dalam tubuh Dewaruci. Pada masa awal Masehi mistik 

berfungsi sebagai sarana penafsiran makna alegoris ajaran Kristiani, sehingga 

istilah mistik berkaitan dengan makna religius dan doktrinal (Surahardjo, 1983: 

1). Tujuan pokok dan intisari mistik menurut Sri Mulyono adalah berada dalam 

hadirat Ilahi dan memperoleh hubungan langsung yang disadari dengan Tuhan. 

Pendek kata sadar akan komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan 

(Sri Mulyono, 1983: 57).  

Seorang tokoh mistik Jawa yang populer dan kontroversial hingga saat ini 

adalah Syekh Siti Jenar. Nama Syekh Siti Jenar yang lain adalah Syekh Lemah 

Bang, Siti Abrit Siti Brit, dan Siti Rekta. Syekh Siti Jenar pernah mendapat 

wejangan dari Nabi Kilir, Sunan Kalijaga, dan Sunan Bonang (Munir Mulkhan, 

1999). Syekh Lemah Abang ini juga bergelar Prabu Satmata atau Raja yang 
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tampak oleh mata. Syekh Siti Jenar itu masih berpengaruh pada aliran kebatinan 

dan kejawen, yaitu konsep manunggaling kawula gusti (Ensiklopedi Kebudayaan 

Jawa, 1999). Konsep manunggaling kawula gusti oleh Syekh Siti Jenar disebut 

dengan uninong aning unong (Soesilo, 2000: 58). Ajaran Syekh Siti Jenar 

menarik  dikaji karena saat itu ajarannya benar-benar mengguncangkan kekuasaan 

kesultanan Demak  yang didukung oleh ahli syariat yang tergabung dalam Dewan 

Wali Sanga. 
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BAGIAN 2 

PAHAM-PAHAM DALAM KESUSASTERAAN  

DI NUSANTARA 

 

A. Nilai Spiritualitas Sastra  

Hamzah Fansuri (Sumatra Utara, akhir abad ke-l6 - awal abad ke-17). 

Tokoh tasawuf dari Aceh yang membawa paham wahdatul wujud yang 

dicetuskan Ibnu Arabi. Penyair pertama yang memperkenalkan bentuk syair ke 

dalam sastra Melayu.  

Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui. Ia berasal dari keluarga 

Fansuri, keluarga yang telah turun-temurun berdiam di Fansur (Barns), kota 

pantai di Sumatra Utara. Ia diperkirakan telah menjadi penulis pada masa 

Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Alauddin Ri'ayat Syah Sayid al- 

Mukammal (1589-1604). ia banyak melakukan perjalanan, antara lain ke 

Kudus, Banten, Johor, Siam, India, Persia, Irak, Mekah, dan Madinah. Seperti 

sufi lainnya, pengembaraannya bertujuan untuk mencari makrifat Allah SWT. 

Ketika pengembaraannya selesai, ia kembali ke Aceh dan mengajarkan 

ilmunya. Mula-mula ia berdiam di Barus, lalu ke Banda Aceh. Kemudian ia 

mendirikan dayah (pesantren) di Oboh Simpangkanan, Singkel. Riwayat 

hidupnya yang sedikit itu dan pengembaraannya ke banyak tempat diketahui 

melalui syair-syairnya. Syair Hamzah Fansuri merupakan syair-syair Melayu 

yang tertua. 
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Karya syairnya antara lain Syair Burung Pingai, Syair Burung Pungguk, 

Syair Perahu, dan Syair Dagang. Adapun yang berbentuk prosa di antaranya 

Asrar al-Arifin fi Bayan Ilm as-Suluk wa at-Tauhid (Keterangan Mengenai 

Perjalanan Ilmu Suluk dan Keesaan Allah) dan Syarab al-Asyiqin (Minuman 

Orang-Orang yang Cinta kepada Tuhan). Karya puisinya tergabung dalam 

kitab Ruba'i. Karya ini kemudian disyarah (diulas) oleh as-Sumatrani. 

Pandangan Hamzah Fansuri tentang Tuhan dan makhluk inilah yang ditentang 

oleh Nuruddin arRaniri. Hamzah Fansuri dianggap menyebarkan ajaran 

panteisme. Sebenarnya, walaupun Hamzah Fansuri kerap kali menampilkan 

aspek tasybih (keserupaan/kemiripan) antara Tuhan dan alam ciptaan-Nya, 

dalam karyanya ia juga menunjukkan adanya tanzih (perbedaan) antara Tuhan 

dan makhluk.  

Abdur Rauf as-Singkili lahir di Singkel, 1035 H/1615 M-Banda Aceh 

pada tahun 1105 H/1693 M. Ulama besar dan tokoh tasawuf dari Aceh yang 

pertama kali membawa dan mengembangkan Tarekat Syattariah di Indonesia. 

Nama aslinya adalah Abdur Rauf al-Fansuri. Pada sekitar tahun 1064 H/1643 

M, ketika Kesultanan Aceh berada dalam pemerintahan Sultanah (Ratu) 

Safiatuddin Tajul Alam (1641-1675), Abdur Rauf berangkat ke tanah Arab 

dengan tujuan mempelajari agama. Ia mengunjungi pusatpusat pendidikan dan 

pengajaran agama di sepanjang jalur perjalanan haji antara Yaman dan Mekah. 

Ia kemudian bermukim di Mekah dan Madinah untuk menambah pengetahuan 

tentang ilmu Al-Qur'an, hadis, fikih, dan tafsir, serta mempelajari tasawuf. 



17 
 

Abdur Rauf memiliki sekitar 21 karya tertulis, yang terdiri dari 1 kitab 

tafsir, 2 kitab hadis, 3 kitab iikih, dan sisanya kitab tasawuf. Kitab tafsirnya 

yang berjudul Turjuman al-Mustafid (Terjemah Pemberi Faedah) merupakan 

kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dan berbahasa Melayu. 

Pandangannya terhadap paham wahdatul wujud dinyatakan dalam buku Bavan 

Tajalli. Buku ini juga merupakan usahanya dalam merumuskan keyakinan 

terhadap ajaran Islam. Ia mengatakan hahwa hetapapun asyiknya seorang humha 

terhadap Allah SWT, Khalik dan makhluk letap memiliki arti sendiri.  

Nuruddin Ar-Raniri wafat pada 22 Zulhijah 1069 atau 21 September 

1658. Ia adalah seorang ulama besar, penulis, ahli fikih, dan syekh Tarekat 

Rifaiah di India yang merantau dan menetap di Aceh. Nama lengkapnya 

Nuruddin Muhammad bin Ali bin Hasanji bin Muhammad bin Hamid ar-Raniri 

al-Quraisyi asy Syafi'i. Ia lahir sekitar pertengahan kcdua abad ke-16 di Ranir 

(sekarang Rander) dekat Surat, Gujarat, India. Pendidikan awal dalam masalah 

keagamaan, ia peroleh di tempat kelahirannya sendiri. Kemudian ia 

melanjutkan pendidikan ke Tarim, Arab selatan. Kota ini adalah pusat studi 

ilmu agama pada masa itu. Sebelum kembali ke India, ia menunaikan ibadah 

haji dan ziarah ke makam Nabi SAW pada tahun 1621 (1030 H). Ar-Raniri 

menentang ajaran wujudiyah karena ia mengganggap ajaran tersebut berasal 

dari ajaran panteisme Ibnu Arabi yang kemudian dianut dan dikembangkan 

oleh Hamzah Fansuri dan Syamsuddin as-Sumatrani, yaitu: (1) kesatuan wujud 

Tuhan dengan makhluk, dan (2) perbedaan antara syariat dan hakikat. 
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Kitab Bustanus Salatin, kitab kronik raja-raja Aceh, menyebut Sultan 

Ali Mughayat Syah sebagai raja atau Sultan Aceh yang pertama. Ia mendirikan 

Kesultanan Aceh menyatukan beberapa kerajaan kecil tersebut. Pusat 

kesultanan adalah Banda Aceh Darussalam, yang juga disebut Kuta Raja. 

Banda Aceh sebagai bandar niaga tidak terlalu kecil untuk pelabuhan kapal 

kapal besar pada abad ke-16 itu. Pelabuhannya mudah dirapati kapal kapal 

besar. Banda Aceh mulai ramai didatangi para saudagar muslim setelah 

Malaka jatuh ke tangan Portugis. Selain itu banyak saudagar asing non 

Portugis yang meramaikan pelabuhan Banda Aceh sehingga kesultanan Aceh 

mendapat banyak keuntungan. Yang berjasa mengusahakan penerbitan 

Taju'ssalatin ini ialah PP Roorda van Eysinga. Mula-mula pada tahun 1827 

diterbitkannya buku itu seluruh naskah lengkap tulisan Melayu-Arab beserta 

terjemahannya dalam bahasa Belanda. Terbitan itu merupakan hasil 

memperbandingkan lima buah naskah sehingga terbitannya itu dikatakannya sebagai 

suatu naskah yang paling murni. Naskah tersebut kami angkat menjadi sumber 

pokok terbitan ini.Kemudian pada tahun 1864 ia menerbitkannya lagi dalam 

bentuk naskah Melayu-Arab dengan huruf Latin, dan dua tahun kemudian, tepatnya 

pada tahun1866 ia menerbitkannya lagi dalam huruf Latin dengan Penerbit 

GCT. van Dorp Semarang. 

Penerbitan yang lain diusahakan oleh Aristide Marre dengan judul Makota 

Radja-Radja ou la Couronne des Rois, diterbitkan di Paris pada tahun 1878 berupa 

terjemahannya dalam bahasa Perancis. Selain itu ada pula terbitan dalam bahasa Jawa 

dengan nama Serat Tajussalatin diterbitkan di Semarang (tahun ?).Ada pula Taj Us-
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Salatin yang diusahakan oleh Khalid Hussain dengan penerbit Dewan Bahasa dan 

Pustaka Kementrian Pelajaran Malaysia Kuala Lumpur pada tahun 1966. Terbitan 

ini berupa transliterasi naskah lengkap dalamhuruf Latin, tetapi khusus kutipan-

kutipan ayat-ayat Quran dan lain-lainnya ditulis tetap dalam huruf Arab. Bila 

terbitan yang terakhir ini diperbandingkan dengan terbitan Roorda van Eysinga 

1827 ada sedikit perbedaan. Ada beberapa fasal yang ternyata lebih pendek dan 

bahasanya sudah lebih sederhana dan lebih mudah. 

Suci dan profon (bukan suci, biasa) dari sudut sosiologis, adalah kategori 

yang berlandaskan atas kecenderungan kultural. Jadi, orang “suci” sebenarnya – 

sekali lagi sudut sosiologis – adalah “orang” yang dianggap oleh masyarakat 

kulturalnya (tak harus masyarakat dari sudut pengertian etnis) sebagai “suci”. Dari 

sudut ini bisalah dimengerti riwayat dari orang suci tidaklah dapat seluruhnya 

dipertanggungjawabkan menurut pandangan sejarah yang kristis-ilmiah. Sebab 

hagiografi berlandaskan pada pengakuan akan kesucian tokoh yang menjadi 

pokok perhatian. Tetapi untuk keperluan penelitian sejarah hagiografi mempunyai 

kegunaan ganda. Yang pertama, walaupun terselubung oleh berbagai simbol 

kultural, ia memperkenalkan kepadakita sebuah biografi. Dengan biografi kita 

mendekatkan diri kepada gerak nafas yang sesungguhnya. Dengan biografi pula 

kita akan lebih mungkin mengerti pergumulan manusia mengatasi lingkungan 

yang mengitari dirinya (Abdullah, 1977).  

 Yang kedua, dengan mendalami selubung simbol kultural yang 

mengelilingi tokoh tertentu tersebut kita akan pula lebih mengerti tentang 

masyarakat yang melahirkannya (Eliade, 1959). Syekh Yusuf yang mungkin 
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dilahirkan pada tahun 1626 di Gowa (Sulawesi Selatan) dan meninggal dalam 

pembuangan di Kaapastad, Afrika Selatan, adalah salah seorang tokoh sejarah 

yang biasa digambarkan dalam suasana hagiografi. Begitulah dalam tradisi Bugis-

Makasar kebesarannya dilukiskan telah mulai tampak sejak ia masih bayi dengan 

cahaya yang dipancarkan dari tubuhnya. Dan ketika ia telah dibuang, Sultan 

Abdul Jalil, menurut tradisi yang muncul kemudian, sering bermimpi bertemu 

dengannya. 

 Tulisan singkat Cense mengenai Syekh Yusuf, yang dimuat ini, adalah 

suatu usaha untuk membuka selubung simbol kultural yang mengitari asal-usul 

Syekh Yusuf dan kedudukannya dalam hierarki sosial masyarakat Bugis-Makasar. 

Dengan mengadakan perbandingan sumber-sumber lontara, historiografi 

tradisional, dengan sumber-sumber kontemporer Belanda, serta mencoba 

mengadakan rekonstruksi dari genealogi Gowa, yang menganggap Syekh Yusuf 

adalah anggota keluarga. Hal ini penting. Sebab bukan saja Raja Tallo, 

“mangkubumi” kerajaan lembah Gowa-Tallo, adalah bangsawan pertama yang 

menganut Islam, tahun kelahiran Syekh Yusuf yang terjadi kira-kira 20 tahun 

setelah peristiwa peng-Islam-an itu. Terlepas dari benar atau tidaknya Syekh 

Yusuf adalah sesungguhnya anggota keluarga raja Cense cenderung mengatakan, 

tidak-memastikannya sebagai anggota keluarga raja cukup penting dari sudut 

proses pelebaran jangkauan Islam dalam masyarakat Bugis-Makasar dan, lebih 

penting lagi pendalaman pengaruh itu dalam struktur sosial. Dengan pengakuan 

Syekh Yusuf, yang telah muncul sebagai ulama besar dan kemudian berpengaruh 

di Banten, proses perkembangan Islam ke dalam struktur kerajaan, ke dalam 
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lembaga panngaderreng (Mattulada, 1976), dapat diharapkan akan bertambah 

teguh. Dengan wibawa rohaniah Syekh Yusuf, panngaderreng yang merupakan 

badan kerajaan, yang terdiri atas unsur agama dan adat, dan berada di bawah 

Sultan, akan lebih dimanfaatkan. 

Memang tak mungkin bagi Cense untuk menguraikan seluruh hidup Syekh 

Yusuf. Ia bukan saja seorang pemimpin tarekat Khalwatiyah, yang sampai 

sekarang masih cukup berpengaruh di Sulawesi Selatan, tetapi juga pejuang. 

Sebagai seorang ulama ia mendampingi Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Banten 

yang besar dan berani (Tiamdrasasmita, 1967), dalam menghadapi Sultan haji, 

putra mahkota, yang dibantu oleh kompeni Belanda. Sebagai ulama besar di 

Banten, Syekh Yusuf, yangjuga meninggalkan banyak tulisan kemistikan, dapat 

dianggap sebagai salah satu mata rantai mistikus Islam di abad tujuh belas. 

Penelaahan terhadapnya berarti pula mempelajari salah satu periode yang paling 

penting dalam sejarah Indonesia, yaitu abad ketujuh belas. Inilah periode ketika 

pendalaman proses Islamisasi terjadi dan ketikamistikus dan ulama Islam, mulai 

dari Aceh, dengan Hamzah Fansuri, Syekh Abdulrauf, Syekh Nurrudin Arraniri 

dan lain-lain, sampai ke Jawa, sangat aktif (Johns, 1976). Di dalam abad ke tujuh 

belas kita melihat mekar dan mundurnya beberapa kerajaan Islam, seperti Aceh, 

Banten, Mataram dan Makassar dan Ternate. Perdagangan internasional yang 

maju, kegairahan dalam kehidupan intellektual dan keagamaan, tetapi didampingi 

oleh perumusan tradisi politik dan struktur kekuasaan lama ternyata tidak mampu 

menghadapi tantangan yang baru sama sekali: kompeni Belanda.  
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Dari Makasar aad jalan besar ke selatan. Kira-kira pada tonggak kilometer 

8 ada jalan simpang ke kiri, dan sesudah beberapa menit orang akan sampai di 

Lakiung. Tempat ini terletak di daerah inti Goa, yang seluruhnya dikelilingi 

tembok. Menurut suatu pernyataan terkenal, yang berasal dari suku bangsa Bugis, 

kiranya penduduk daerah inilah tergolong orang-orang yang memiliki jiwa Goa 

yang paling murni. Dan di sini, di pusat daerah Goa terdapat batu nisan pada 

kuburan salah seorang putera suku bangsa Makasar yang paling aneh, yaitu Syekh 

Yusuf, ahli tasawuf pada abad ke-17. Oleh para pemujanya ia biasanya diberi 

gelar Tuanta Salamaka, artinya “Tuan kita yang terberkati”, atau disingkat 

menjadi Tuanta, artinya “Tuan kita”. Batu nisan tersebut didirikan menurut gaya 

bangunan, yang lebih banyak berlaku untuk membuat kuburan-kuburan berkubah 

(ko’bang) di Sulawesi Selatan. Baru pada waktu kemudian dibuat orang suatu 

selasar atau gang beratap, hingga terhubung dengan jalan. Di dalam ruangan di 

bawah lengkung kubah, terdapat kuburan Syaikh yang dilingkupi dengan langit-

langit, dan di sampingnya masih ada beberapa kuburan lain. Beberapa puluh tahun 

yang lalu di atas pintu masuk bangunan kubah itu dibuat tulisan-tulisan dalam 

bahasa Makasar dengan huruf Arab. Tulisan-tulisan tersebut memberitakan 

kejadian-kejadian terpenting dalam hidup Yusuf; semua berwujud catatan-catatan 

tertanggal, yang dikumpulkan oleh Enci’ Abd al-Wahhab Daeng Massiki’, 

berdasarkan bahan-bahan keterangan orang Makasar and Kumpeni.  

Mengenai hidup Syaikh Yusuf yang sungguh penuh goncangan suka duka 

itu oleh De Haan telah diberitahukan satu dan lain hal, dalam bukunya yang 

berjudul Priangan (jilid III SS 393, 445-464). Kemudian oleh Drewes masih 
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ditambahkan lagi beberapa keterangan baru dalam karangannya, yang berjudul: 

“Sech Joesoep Makasar”, dalam majalah Djawa (tahun penerbitan ke-6, halaman 

83-88). Apa yang tertulis dalam karangan, yang dipublikasikan oleh Ligtvoet 

dengan judul “Dagboek der Vorsten van Gowa en Tello” – Buku harian Raja-raja 

Goa dan Tello – (dalam Bijdr. Kon. Inst., nomor urut ke-4, IV, 1880) pasti dapat 

dipercaya, yaitu mengenai hidup Yusuf pada tahun-tahun belakangan. 

Keterangan-keterangan tentang lahirnya dan tentang berangkatnya naik haji (20 

Oktober 1644), menurut dugaan, baru ditambahkan kemudian, sesudah nama 

Yusuf terkenal. Sebenarnya tahun kelahirannya hanya disebutkan secara samar-

samar saja dengan kata-kata: “1626, pada tahun ini, kata orang, lahirlah Syaikh 

Yusuf”. 

Terbang elang dari kuala,  
orang menjerat burung wilmana.  
Bulang tercampak dari kepala,  
biar mikrat barang ke mana. 

 
Orang menjerat burung wilmana,  
entah bertali entahkan tidak.  
Biar mikrat barang ke mana,  
entah kembali entahkan tidak. 

 
Entah bertali entah pun tidak,  
mati kumbang di atas kota.  
Entah kembali entah pun tidak,  
matilah abang duduk bercinta. 

 
Buah kedondong atas peti,  
anak pergam di pucuk pauh.  
Tidak tertanggung rasanya hati,  
menaruh dendam dari jauh. 

 
Samar-menyamar di kaki awan,  
lalu hinggap, di atas kota.  
Kakanda teringat padamu tuan,  
di dalam hati sangat bercinta. 
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Nuri hinggap di atas kota,  
dapat ditangkap putra ratu.  
Hati di dalam sangat bercinta,  
bila gerangan akan bersatu? 

 
Wilmana di atas gunung,  
penyengat tergantung tinggi.  
Gundah gulana duduk termenung,  
teringat akan si jantung hati. 

 
Syaikh Yusuf sangat tinggi derajatnya di Banten. Sesudah pertengahan 

abad ke-17 banyak sekali orang Makasar dan Bugis tinggal di Pulau Jawa. 

Terpikat oleh seruan, yang diperdengarkan oleh Syaikh Yusuf sebagai pengajar 

agama yang siap bertempur dan sebagai ahli tasawuf, maka banyak di antara 

mereka itu menggabungkan diri dengan dia. Waktu terjadi perang perebutan tahta 

kerajaan Banten, antara Sultan Ageng dan anaknya Sultan Haji, Yusuf 

menentukan pihak pilihannya. Yusuf bersama para pengikutnya memihak Sultan 

Ageng, hingga mereka terpaksa menghadapi Kumpeni yang memihak Sultan Haji. 

Hal ini mengakibatkan diadakannya pengejaran yang penuh mara bahaya terhadap 

Yusuf, sampai Yusuf tertangkap (bulan Desember 1683) dan dibuang ke Sailan. 

Dari sini ia dipindahkan ke Tanjung Harapan pada tahun 1693. Di Tanjung 

Harapan ini ia menjadi pusat kehidupan kaum muslimin, yang makin lama makin 

bertambah kuat. Sampai sekarang namanya masih juga sering disebut dengan 

penuh rasa hormat oleh kaum muslimin di Afrika Selatan.  

Gurindam Dua Belas Pasal Pertama  

Simpanan Yang Indah Ialah Ilmu Yang Memberi Faedah. Ini Gurindam 

Pasal Yang Pertama. 

Barang siapa tiada memegang agama 
Sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama 
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Barang siapa mengenal yang empat 
Maka yaitulah orang yang ma’rifat 
 
Barang siapa mengenal Allah 
Suruh dan teguh tiada ia menyalah 
 
Barang siapa mengenal diri 
Maka telah mengenal Tuhan yang bahri 
 
Barang siapa mengenal dunia 
Tahulah ia barang yang teperdaya 
 
Barang siapa mengenal akhirat 
Tahulah ia dunia mudharat 

 

Tanjungpinang atau sebelumnya disebut Tanjung Pinang (disingkat Tg. 

Pinang) adalah ibu kota dari Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Yang terletak di 

koordinat 0º5' Lintang Utara dan 104º27' Bujur Timur, tepatnya di Pulau 

Bintan.Kota ini memiliki cukup banyak daerah parawisata seperti Pulau 

Penyengat yang hanya berjarak kurang lebih 2 mil dari pelabuhan laut 

Tanjungpinang - Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pantai Trikora dengan pasir putihnya 

terletak kurang lebih 65 km dari kota, dan pantai buatan yang terletak di garis 

pantai pusat kota sebagai pemanis atau wajah kota (waterfront city).Pelabuhan Sri 

Bintan Pura adalah pelabuhan Laut Tanjungpinang yang memiliki kapal-kapal 

jenis feri dan feri cepat (speedboat) untuk akses domestik ke pulau Batam dan 

pulau-pulau lain seperti; kepulauan Karimun dan Kundur, serta kota-kota lain di 

Riau daratan, juga merupakan akses internasional ke negara Malaysia dan 

Singapura. 

Raja Ali Haji bin Raja Haji Ahmad atau cukup dengan nama pena-nya 

Raja Ali Haji (lahir di Selangor, ca.1808 - meninggal di Pulau Penyengat, 
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Kepulauan Riau, ca.1873, masih diperdebatkan) adalah ulama, sejarawan, dan 

pujanggaabad 19 keturunan Bugis dan Melayu. Dia terkenal sebagai pencatat 

pertama dasar-dasar tata bahasa Melayu lewat buku Pedoman Bahasa; buku yang 

menjadi standar bahasa Melayu. Bahasa Melayu standar itulah yang dalam 

Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober1928 ditetapkan sebagai bahasa nasional, 

bahasa Indonesia. Ia merupakan keturunan kedua (cucu) dari Raja Haji 

Fisabilillah, Yang Dipertuan Muda IV dari Kesultanan Lingga-Riau dan juga 

merupakan bangsawan Bugis. 

Mahakaryanya, Gurindam Dua Belas (1847), menjadi pembaru arus sastra 

pada zamannya. Bukunya berjudul Kitab Pengetahuan Bahasa, yaitu Kamus 

Loghat Melayu-Johor-Pahang-Riau-Lingga penggal yang pertama, merupakan 

kamus ekabahasa pertama di Nusantara. Ia juga menulis Syair Siti Shianah, Syair 

Suluh Pegawai, Syair Hukum Nikah, dan Syair Sultan Abdul Muluk. Raja Ali Haji 

juga patut diangkat jasanya dalam penulisan sejarah Melayu. Buku berjudul 

Tuhfat al-Nafis ("Bingkisan Berharga" tentang sejarah Melayu), walaupun dari 

segi penulisan sejarah sangat lemah karena tidak mencantumkan sumber dan 

tahunnya, dapat dibilang menggambarkan peristiwa-peristiwa secara lengkap. 

Meskipun sebagian pihak berpendapat Tuhfat dikarang terlebih dahulu oleh 

ayahnya yang juga sastrawan, Raja Ahmad. Raji Ali Haji hanya meneruskan apa 

yang telah dimulai ayahnya. Dalam bidang ketatanegaraan dan hukum, Raja Ali 

Haji pun menulis Mukaddimah fi Intizam (hukum dan politik). Ia juga aktif 

sebagai penasihat kerajaan.Ia ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia 

sebagai pahlawan nasional pada 5 November2004. 
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Raja Ali Haji dilahirkan di Selangor (sekarang bagian Malaysia) tahun 

1808 atau 1809, walaupun beberapa sumber menyebutkan bahwa dia dilahirkan di 

Pulau Penyengat (sekarang bagian Indonesia). Dia adalah putra dari Raja Ahmad, 

yang bergelar Engku Haji Tua setelah melakukan ziarah ke Mekah. Dia adalah 

cucu Raja Ali Haji Fisabilillah (saudara Raja Lumu, Sultan pertama Selangor). 

Fisabilillah adalah keturunan keluarga kerajaan Riau, yang merupakan keturunan 

dari prajurit Bugis yang datang ke daerah tersebut pada abad ke-18. Bundanya, 

Encik Hamidah binti Malik adalah saudara sepupu dari ayahnya dan juga dari 

keturunan Suku Bugis. Raji Ali Haji segera dipindahkan oleh keluarganya ke 

Pulau Penyengat saat masih bayi, di mana ia dibesarkan dan menerima pendidikan 

di sana. Karya terkenalPuisi : (1847) Gurindam Dua Belas. Buku : (1860s)  Tuhfat 

al-Nafis (Bingkisan Berharga). (1865)Silsilah Melayu dan Bugis. Karya lain : 

1857 : Bustan al-Kathibin; 1850-an: Kitab Pengetahuan Bahasa (Tidak selesai); 

1857 : Intizam Waza'if al-Malik; 1857 : Thamarat al-Mahammah.  

Sebagian besar sumber menyatakan bahwa Raja Ali Haji wafat pada tahun 

1872 di Pulau Penyengat  di Kepulauan Riau, tetapi tanggal kematiannya sedang 

diperdebatkan setelah bukti-bukti yang tersebar muncul untuk menentang klaim 

ini. Diantaranya, bukti yang terkenal adalah surat yang ditulis pada tahun 1872 

ketika Raja Ali Haji menulis surat kepada Herman Von De Wall, seorang ahli 

kebudayaan Belanda, yang kemudian meninggal di Tanjung Pinang pada tahun 

1873. Secara komparatif dapat disimpulkan bahwa karya tersebut dapat digunakan 

sebagai referensi kehidupan yang lebih baik. 
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B. Sastra dan Kaum Terpelajar 

Kebangkitan nasional yang dipelopori oleh Dr. Soetomo dengan 

organisasinya yang bernama Boedi Oetomo turut serta mempengaruhi 

perkembangan prosa Jawa modern. Kepemimpinan sosial dan politik sebelum 

abad 20 didominasi oleh kalangan bangsawan. Syarikat Dagang Islam pimpinan 

Haji Samanhudi menghargai etos kerja bisnis. Muhammadiyah pimpinan KH. 

Ahmad Dahlan mendukung rasionalitas dalam beragama. Nakhdatul Ulama 

pimpinan KH. Hasyim Asy’ari mengakomodasi egalitarinisme keagamaan rakyat 

pedesaan. Pendidikan Taman Siswa pimpinan Ki Hajar Dewantara mengutamakan 

rasa kebangsaan, kemudian Syarikat Islam pimpinan HOS. Cokroaminoto jelas-

jelas menggugah kesadaran politik dan kawah candradimuka bagi pergerakan 

nasional.  

Sekitar tahun 30-an sampai dengan tahun 60-an warna sastra Jawa banyak 

dipengaruhi oleh suasana politik. Secara alamiah para pengarang tersebut 

berkumpul bersama dengan rekan-rekan yang seideologi dan seorganisasi. Justru 

di antara mereka malah tumbuh produktivitas yang tinggi karena kompetisi. 

Persaingan yang sehat malah memperkaya dinamika prosa sastra Jawa. Pada masa 

itu memang banyak novel dan cerita cekak yang diterbitkan. Judul, isi, bentuk dan 

penyajiannya sungguh beragam.  

Ideologi adalah corak pemikiran yang mewarnai karya sastra. Sastra yang 

ditulis oleh pengarang pasti mengandung gagasan tertentu. Ada cita-cita yang 

diselipkan dalam karya sastra, dengan harapan pembacanya akan mengikuti 

keyakinan pengarang. Keyakinan tersebut ada yang tersirat dan ada yang tersurat. 
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Gagasan beraneka rupa yang meliputi pemikiran keagamaan, politik, sosial, 

ekonomi, seni, budaya, budi pekerti, teknologi dan globalisasi. Partisipasi adalah 

keikutsertaan unsur-unsur sosial dalam melahirkan karya sastra.  

Bersamaan dengan perubahan struktur sosial politik dan ekonomi pada 

awal tahun 20an, maka perjalanan sastra Jawa pun mengalami penyesuaian. Kaum 

pergerakan yang berhaluan pada ideologi nasionalis menjadi sponsor penulis yang 

mengembangkan rasa kebangsaan. Kaum agama juga mengembangkan tulisan-

tulisan yang menganjurkan hidup dengan nilai-nilai syariat religius. Juga ideologi 

sosialis kebanyakan mendukung sastra yang memuat nilai kerakyatan. Sastra 

prosa yang dikembangkan dengan titik pokok ideologi ini biasanya berkaitan 

dengan aktivitas partai. Kuntowijoyo (1992) telah membuat analisis ideologi yang 

dikaitkan dengan perkembangan sastra Jawa. 

Novel berlatar kehidupan priyayi yaitu Ngulandara, sebuah novel yang 

poopuler. Karya novel ini cukup legendaris bagi penggemar sastra Jawa. 

Pengarangnya bernama Raden Mas Margana Jayaatmaja. Beliau juga kelompok 

penulis yang berlatar belakang kehidupan priyayi Mangkunegaran. Novel ini 

bahasanya urut, patut dan memikat. Menggunakan pengantar bahasa Jawa halus 

krama inggil. Novel ini menceritakan seluk beluk kehidupan priyayi kelas bawah 

setingkat camat atau asisten wedana. Settingnya berada di kawasan Temanggung, 

Wonosobo, Magelang, Semarang, Salatiga dan Pekalongan. 

Banyak para pembaca yang meneteskan air mata dan merasa terharu oleh 

kejujuran dan keteladanan sang tokoh yang bernama Rapingun. Dia mengabdi 

pada keluarga asisten wedana dengan sepenuh hati. Kebesaran jiwa dan semangat 
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pengabdiannya perlu dijadikan contoh. Boleh jadi Rapingun adalah teladan utama 

bagi para abdi dan pelayan yang sangat setia. Ternyata tokoh Rapingun itu 

samaran seorang bangsawan yang bernama Raden Mas Sutanta. Wajar sekali 

perilakunya amat halus dan sopan. Banyak orang yang kagum padanya. Kutipan 

di bawah ini kiranya dapat mencerminkan ethos dinamika dalam ketenangan itu: 

‘Lho, kowe apa ngerti sababe olehe lunga kuwi?’ 
‘manut ngandikanipun Raden Mas Subiyakta, sababipun kesah boten 

liya namung lingsem dening kawedalaken saking padamelan, sebab katut 
pangiridan menika, lajeng badhe ngulandara nuruti grenjeting karsa’ 

‘Ing atase wis diparingi pancen saben sasine kok dadi munyal-
munyal, sing ndadekake sekele rama lan ibu. Aku ngarani pancen murang 
sarak.’ 

‘Lah inggih tiyang kok ndara. Sinten ingkang ngretos wigatosing 
karsa. Upami kula dados raden mas Sutanta, temtunipun inggih mboten 
kados makaten.’ 

(‘Apalah engkau tahu apa sebab ia pergi?’ 
‘Menurut kata Raden Mas Subiyakta, ia pergi sebab ia merasa malu 

dipecat dari pekerjaan, sebab gerakan penghematan, ia lalu inging 
mengembara menurut kehendak dirinya.’ 

‘Ia kan sudah mendapat jatah rezeki tiap bulan, mengapa masih 
berbuat menyakitkan hati ayah-ibunya. Menurut pendapatku, dasarnya ia 
tidak tahu adat.’ 

‘Yah, itulah manusia Tuan. Siapa yang tahu apa yang ia pikir dalam 
hati. Seandainya saya Raden Sutanta, tentu saya tidak berbuat begitu.’) 
 
Kutipan itu merupakan percakapan Raden Ajeng Tien, putri priyayi yang 

diabdi oleh tokoh utama, dengan Rapingun yang sebenarnya tokoh utama yang 

menyamar (Sartono, 1993). Rumah tangga dengan berbagai peralatan dan perabot 

yang modern menurut ukuran jaman itu menuntut beberapa pembantu, dari 

pengasuh anak sampai pengasuh kuda, tukang kebun, jongos pelayan rumah 

tangga, tukang masak dan sebagainya (Sartono, 1993). 

 
Kula inggih gumun kok bu. Ing atase sopir kok gelem ngrangkep 

tukang kebon lan jongos. 
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(Saya juga heran kok bu. Ia berkedudukan sebagai sopir, tetapi masih 
mau juga melakukan pekerjaan sebagai tukang kebun dan pembantu 
rumah tangga.) 
 

Dialog dari novel Ngulandara ini mencerminkan bahwa tiap bagian dalam 

rumahtangga mempunyai pembantu. Kebiasaan dikunjungi oleh orang lain, baik 

karena rapat kerja atau adat mengundang makan karena pengaruh Belanda, 

menuntut agar anggota rumah tangga, termasuk para pembantu ini mempunyai 

sopan santun. Hal ini menyebabkan masing-masing individu dalam rumahtangga 

priyayi sadar akan kedudukannya dan hubungannya yang eksklusif dengan 

pembantunya. Raden Ajeng Tien, tokoh wanita dalam novel Ngulandara, karena 

mabuk perjalanan oleh bibinya disuruh duduk di muka di samping sopirnya. 

(Sartono, 1993). Emansipasi yang dipelopori oleh RA. Kartini ternyata juga 

mempengaruhi perkembangan sastra Jawa mutakhir. Kaum wanita mulai 

menuangkan buah pikirnya dalam bentuk karya sastra. Mereka telah menuangkan 

buah pikirannya, sebagai perwujudan cita-cita Kartini. Pada masa sekarang 

semoga semakin banyak para penulis wanita. 

 

C. Konstelasi Media Informasi 

Pada masa pemerintahan Paku Buwono X,  Solo 1900-1915 merupakan 

tempat persemaian dan penumbuhan spirit nasionalisme. Banyak tokoh 

pergerakan kebangkitan Nasional tinggal berjuang di kota Sala; tokoh Budi Utama 

paling berpengaruh dr. Rajiman Widiodipuro, dr. Cipto Mangoenkoesoemo yang 

anti “feodal” dan anti kolonial, dan tokoh radikal SI, Haji Samanhoedi, dan kantor 

CSI pertama juga ada di Solo. Orang-orang Belanda yang ada di Solo sangat 
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Vokal menentang cita-cita Onafhankelijkheid dari Indische Partij. Selain itu 

terdapat cirikhas pergerakan di Solo; sangat politis dan radikal.  

Dalam buku Raja, Priyayi, dan Kawula, Kuntowijoyo mengilustrasikan 

sosok kepemimpinan dan jiwa patriotisme Paku Buwono X dalam perspektif 

sejarah mentalitas. Tinjauan ilmiah secara psikologis tentu lebih efektif dan 

proporsional bagi kepribadian Paku Buwono X sebagai pemimpin dan pembina 

serta pengembang adat leluhur masyarakat Jawa. Perspektif mentlitas yang 

dipergunakan Kuntowijoyo tentu memperkaya khazanah studi sejarah dan 

kebudayaan di Indonesia, mengingat metode nya juga terhitung langka dalam 

penulisan historiografi Indonesia.  

Era pemerintahan Paku Buwono X sebagai penerus tahta Paku Buwono IX 

– serta raja-raja Surakarta di era abag ke-18 – telah mengondisikan iklim kondusif 

bagi penerbitan pers. Sejarah penerbitan media cetak di Surakarta secara umum 

menjadi bagian dari proses sejarah pers di Indonesia. Yakni, yang diawali dari 

Batavia – Jakarta dengan terbitnya surat kabar Bataviase Nouvelles yang terbit 7 

Agustus 1744, adalah surat kabar pertama di Indonesia. Proses penerbitan media 

itu tidak lepas dari pengawasan pemerintah kolonial Belanda. Hal itu dianggap 

sebagai kebaikan hati Gubernur Jenderal Van Imhoff (1743-1750). Pada awalnya, 

izin terbit hanya berlaku selama enam bulan, kemudian diperpanjang hingga tiga 

tahun. Berikutnya, menyusul terbitnya Vendu Nieuws pada tanggal 23 Mei 1780, 

serta Bataviasche Koloniale Courant pada 1810. 

Sejumlah media cetak yang mendokumentasikan seluk-beluk Indonesia 

yang dikemas dalam berita antara lain di majalah Indie, Nederlandhs Indie Oud en 
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Nieuw, Kromo Belanda, Jawa, berbagai laporan dibendel sebagai Verslagen dan 

masih banyak lagi. Media cetak itu menginformasikan beragam berita – mulai dari 

politik, ekonomi, sosial, sejarah, kebudayaan, seni tradisional seperti musik, rupa, 

sastra, arsitektur, situs arkeologi, kuliner serta segala macam peristiwa penting 

lainnya yang terjadi di negeri kita. 

Secara politis, proses penerbitan surat kabar di Surakarta lebih bebas. 

Keadaan itu seiring ditetapkannya politik kolonial Belanda pada 1854 yang relatif 

sudah lebih longgar terhadap penerbitan surat kabar Indonesia. Maka, lahirlah 

majalah Bromartani di Surakarta dengan bahasa Jawa. Selanjutnya, Bromartani 

diperhitungkan pula sebagai pelopor arah perkembangan pers lokal di Indonesia. 

Bromartani merupakan mingguan pertama berbahasa Jawa yang 

diterbitkan sepekan sekali, setiap hari Kamis antara 1855-1858. Kali pertama 

terbit, Bromartani dipublikasikan pada 25 Januari 1855 oleh Carel Frederik 

Winter Sr. bersama anaknya, Gustaaf  Winter. Keduanya fasih berbahasa Jawa. 

Media  tersebut dicetak oleh percetakan Hartevelt di Surakarta. Bromartani lahir 

setahun sebelum Undang-Undang Pers pada zaman  kolonial Belanda 

diberlakukan di Indonesia.  

Media cetak  Bromartani sering dijadikan referensi ilmiah para pelajar dan 

mahasiswa yang tengah menempuh ilmu. Mahasiswa yang dominan mengakses 

surat kabar Bromartani antara lain yang menempuh studi di  Instituut voor de 

Javaansche Taal. Selain itu, mingguan tersebut juga diapresiasi dan mendapatkan 

dukungan moral dari Paku Buwono VII. Selanjutnya, di era Paku Buwono X, 

kepedulian Paku Buwono X pada perkembangan pers juga ditunjukkan. Lebih-
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lebih, pihak Kasunanan Surakarta sebelumnya telah menempatkan CF Winter dan 

Gustaf  Winter yang juga redaksi Bromartani sebagai Javanisi, sejajar dengan 

pujangga Kraton Surakarta seperti Raden Ngabehi Ranggawarsita yang juga 

mengelola Bromartani. Paku Buwono X melanjutkan misi dan prakarsa Paku 

Buwono IX di era pertengahan abad ke-18 hingga ke-19, dengan  sejumlah riset 

dan publikasi di media masa cetak.   

Namun, peran sosial dan politik pers pada masa kolonial cukup efektif. 

Kenyataan itu memotivasi Paku Buwono X untuk berperan dalam pengembangan 

pers. Di sisi lain secara internal, peran yang dimainkan Bromartani, meski 

berbahasa Jawa juga berjalan optimal.  Berturut-turut setelah Bromartani terbit, 

pemerintahan kolonial membuka jaringan telegram (1856), pos (1862), dan jalur 

kereta api (1867). Dalam kehidupan pers, teknologi menjadi sarana yang lebih 

memudahkan perkembangan pers. Berita-berita kian cepat dan mudah 

tersampaikan.  

Menurut sebuah riset, seperti dideskripsikan Anindityo Wicaksono, jumlah 

media di Solo mencapai 110-an buah. Pada masa efektif pemerintahan Paku 

Buwono X jumlahnya mencapai 69 buah – termasuk tiga media, Woro, Pustaka 

Surakarta, dan Purnama yang tidak diketahui periode tahun penerbitannya. 

Majalah Bromartani  (1858 – 1939 sebagai hasil “reinkarnasi” Bromartani (1855-

1857) yang merupakan kelompok bisnis Joroemartani dan De Locomatief – 

Semarang).  

Majalah De Nieuwe Vorstenlanden (1858 - 1942), selanjutnya berganti 

menjadi surat kabar De Nieuwe Sukartasche Courant dengan pimpinan TH 
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Reoland Landouw. Kemudian pada 1883 diganti namanya menjadi De Nieuwe 

Vorstenlanden, terbit setiap hari di bawah pimpinan redaksi TH Roeland 

Landouw. Harian ini pernah menjadi surat kabar paling besar di seluruh Jawa 

Tengah. Pada 8 Januari 1938 pernah mengadakan peringatan 80 tahun usianya. 

Tetapi empat tahun berikutnya, pada 1942) berhenti terbit menjelang Jepang 

masuk Kota Solo.  

Jawa Kandha (1891-1919). Diterbitkan oleh Percetakan dan Penerbitan 

Albert Rusche & Co di Solo dengan Bahasa Jawa dan Melayu. Terbit tiap 

seminggu dua kali pada hari Selasa dan Jumat. Redakturnya FL Winter. Nomor 

pertama terbit pada hari Selasa Pahing tanggal 28 April 1891. Surat kabar ini 

berbahasa Jawa dan dimiliki orang Belanda. De Niewe Vorsten Landen (1900-

1919). Pada periode 1900 dipimpin Vogel Van der Heyde. Selanjutnya pada 

periode 1919 dikendalikan oleh H Roeland Landauw. Darmakandha (1913). 

Diterbitkan Nieuwe Drukkerij di Warung Pelem yang sekarang menjadi poliklinik 

Tiong Hoa. Pemiliknya Tjo Tjoe Kwan, seorang letterzetter di percetakan Albert 

Rusche & Co. Ratna Dumilah (1939). Pada bulan itu juga terbit majalah bahasa 

Jawa aksara latin dengan nama Ratna Dumilah yang memuat khusus tentang 

kewanitaan. Kedua majalah tersebut dapat hidup sampai akhir pemerintahan 

kolonial Hindia Belanda. 

Muhidin M Dahlan dalam Seabad Pers Kebangsaan: Bahasa Bangsa, 

Tanah Air Bahasa mengilustrasikan, sebelum abad ke-20, skema perjuangan 

dominan dilakukan lewat cara-cara peperangan dan adu pasukan di medan laga. 

Namun, dalam dasawarsa pertama abad ke-20, pola perjuangan memasuki titik 
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perubahan yang cukup signifikan. Titik perubahan itu dipicu oleh sebuah 

kesadaran baru tentang jalan cetak atau jalan pers. Sekaligus jalan pers ini menjadi 

semacam pembeda dengan jalan nasionalisme yang ditempuh India yang 

bertumpu pada hirarki kasta atau nasionalisme Rusia yang memperjuangkan 

perbenturan kelas dan melahirkan komunisme atau Inggris yang lahir dari gilda 

dan pasar para borjuis. 

Sunan Paku Buwono X juga berjiwa besar dengan mengorbankan prinsip 

sebagai orang Jawa yang bergelung (berambut panjang) tapi kemudian 

memberlakukan pemotongan rambut bagi kalangan kraton. Paku Buwono X 

menyadari masa transisi demokrasi dimulai dengan arus modernisme yang sudah 

merebak sebelumnya, dan pasti akan terjadi di Indonesia. Sehingga siap atau tidak 

siap, masing-masing pribadi harus siap berkorban sebagai upaya menumbuhkan 

nasionalisme. Hal yang kemudian banyak diprotes tapi demi politik simbol yang 

dimainkannya dalam menghadapi Belanda, Paku Buwono X pun memutuskan 

ketentuan tersebut. Semua kebijakan dan strateginya itu dipublikasikan koran 

lokal.    

Menjadi raja bagi Sunan Paku Buwono X mungkin bagian dari takdirnya. 

Sementara kenyataan sosial politik di sekitarnya tidak dapat dihindarkan. Pada 

masa pemerintahannya, Paku Buwono X berada dalam konstelasi politik kolonial 

Belanda. Situasi tersebut tentu sangat pelik bagi Paku Buwono X yang 

mengemban warisan sebagai bagian dari keturunan dinasti Mataram Islam yang 

berkedudukan di Surakarta. Sehingga, keadaan itu membutuhkan strategi dan 
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siasat tersendiri agar kehidupan masyarakat dan tradisi kerajaan berjalan secara 

harmonis menghadapi kolonial Belanda. 

Kuntowijoyo dalam artikelnya “Lari dari Kenyataan: Raja, Priyayi, dan 

Wong Cilik Biasa di Kasunanan Surakarta, 1900 – 1915” – dimuat di Jurnal 

Humaniora Vol XV No 2/2003 – mendeskripsikan Sunan Paku Buwono X sedari 

kecil sudah menyadari kelak akan menjadi raja, sebab ia sudah menjadi putera 

mahkota pada umur tiga tahun (1869), meskipun mendapat gelar sebagai Sunan 

pada 1893. Tatkala berada di puncak sebagai Raja Paku Buwono X, ia menyadari 

betapa keras benturan pertentangan antara simbol dan kenyataan. Simbol-simbol 

selalu merujuk pada kekuasaannya yang nyaris tanpa batas, tetapi kenyataannya ia 

ada di bawah kekuasaan Belanda. 

Raja dalam Serat Wulangreh karya Paku Buwono IV, merupakan wakil 

Hyang Agung (wakil Tuhan). Raja yang mempunyai wahyu nubuwah berupa 

wewenang untuk menjadi raja alam semesta, wahyu hukamah berupa wewenang 

untuk mengadili, dan wahyu wilayah berupa wali Tuhan yang menjadi teladan 

bagi rakyatnya. Ia juga menjadi panatagama, yaitu hak untuk menjadi pengatur 

agama bagi kawulanya. Koran-koran lokal menyebutnya dengan Gusti Pepunden 

Kulo Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sunan. Karena keberadaan dan 

peranannya yang strategis di tanah Jawa, khususnya di Surakarta, Paku Buwono X 

pun berupaya hidup anut ombyaking lakon agar tidak tertinggal dengan 

masyarakat dan zaman yang memasuki transisi demokrasi.  

Gedung Monumen Pers Nasional berdiri di jalan Gajahmada. Gedung 

tersebut adalah hasil karya arsitek Jawa yang pertama, Atmodirono dari 
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Semarang, dan dibangun oleh Sunan Paku Buwono X pada tahun 1920.  Pada 

waktu itu hanya ada satu surat kabar yaitu ‘Bromartani’, terbit setiap hari Jumat. 

Di Solo hanya para bangsawan dan priyayi yang berlangganan surat kabar 

tersebut. Bramartani adalah surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Jawa. 

Surat kabar berbahasa Melayu diterbitkan di Semarang dengan nama ‘Slompret 

Melayu’, sedangkan surat kabar berbahasa Belanda diterbitkan di Surabaya 

dengan nama ‘Soerabayasch Handelsblad’. 

Salah seorang penggerak pers di Solo adalah RM Tirto Adhi Soerjo (1875 

– 1918). Ia melakukan perjuangan melalui surat kabar yang dipimpinnya, Medan 

Prijayi. Beliau adalah pioner pers pribumi. Melalui surat kabar Medan Prijayi, 

pemikiran beliau menjadi cikal bakal nasionalisme dengan memperkenalkan 

istilah Anak Hindia. Beliau juga menyadarkan masyarakat Indonesia tentang 

hakekat penjajahan yang sangat merugikan bangsa dan berusaha melakukan 

perlawanan terhadap ketidakadilan yang dilakukan pemerintah kolonial.  

Mengingat jasanya beliau dinyatakan sebagai Perintis Pers Indonesia tahun 

1973 oleh Dewan Pers RI. Atas jasa-jasanya itu pula, pemerintah RI 

menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional dan Tanda Kehormatan Bintang 

Maha Putra Adipradana. Tahun 2007 adalah seabad pers nasional. Tarikh ini 

dihitung sejak Medan Priyayi terbit pertama kali pada Januari 1907. Medan 

Priyayi adalah tapal dan sekaligus penanda pemula dan utama bagaimana 

semangat menyebarkan rasa mardika disemayamkan dalam dua tradisi sekaligus: 

pemberitaan dan advokasi. Dan dua kegiatan itu menjadi gong yang ditalu dengan 
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nyaring oleh hoofdredacteur-nya yang paling gemilang di kurun itu: Raden Mas 

Tirto Adhi Suryo.  

Nama ini bukan saja sebagai otak dimulainya tradisi pergerakan yang 

dimulai dengan berdirinya Syarikat Priyayi (1906) lalu disusul Syarikat Dagang 

Islam (1909), namun juga menyuluh warga bangsa-bangsa terjajah lewat jalan 

pers. Maka pada 1973, pemerintah mengukuhkannya sebagai Bapak Pers 

Nasional. Sementara pada 2006, Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono 

menyempurnakan gelar itu menjadi Pahlawan Nasional atas jasanya 

menggerakkan kesadaran merdeka lewat jalan organisasi modern dan pergerakan 

nasional. Memperingati seabad pers itulah Jurnal Nasional menghadirkan 365 

koran terpilih yang pernah/sedang ikut membangun nasionalisme dan tradisi 

berbangsa dalam 365 hari terbit. Terhitung sejak 1 Januari hingga 31 Desember 

2007. Dan hari ini dimulai dengan tampilan sang penyuluh mula-mula, Medan 

Priyayi.  

Medan Priyayi terbit pertama kali pada Januari 1907 dan menjadi koran 

pertama dikelola pribumi dengan uang dan perusahaan sendiri, berbahasa melayu 

dengan bahasa yang menggertak penguasa kolonial, dan menggerakkan kawula 

bangsa untuk bangkit menolong diri sendiri. Semangat itu bisa dibaca dari delapan 

asas yang diturunkan Tirto Adhi Suryo di halaman muka edisi perdana, antara lain 

memberi informasi, menjadi penyuluh keadilan, memberikan bantuan hukum, 

tempat orang tersia-sia mengadukan halnya, mencari pekerjaan, menggerakkan 

bangsanya untuk berorganisasi dan mengorganisasikan diri, membangunkan dan 

memajukan bangsanya, serta memperkuat bangsanya dengan usaha perdagangan. 
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Asas kemandirian ekopolbud itu lalu menjadi simpul dari sebaris panjang jargon 

Medan Priyayi: Soeara bagi sekalian Raja-raja, Bangsawan asali dan fikiran, 

Priyayi dan saudagar Boemipoetra dan officier-officier serta saudagar-saudagar 

dari bangsa jang terjajah laennja jang dipersamakan dengan Anaknegri di seluruh 

Hindia Belanda. 

Tirto rupanya sadar betul agar bagaimana suara koran ini menjadi angin-

ribut bagi pemerintah kolonial dan alamat pengaduan yang bener bagi setiap 

pribumi jika dipalak kekuasaan. Oleh karena itu diperlukan usaha mandiri 

mencetaknya. Maka dengan pengetahuan dan pengalaman niaganya, 

diwajibkannya calon pelanggan terlebih dahulu membayar persekot langganan 

untuk satu kuartal, setengah atau satu tahun, yang saat ini kita kenal dengan 

saham. Dilobinya beberapa pangrehpraja yang tertarik dengan gagasannya. 

Jadilah dua orang penyumbang dana besar, yakni Bupati Cianjur RA 

Prawiradireja dan Sultan Bacan Oesman Sjah. Masing-masing menyumbang f 

1.000 dan f 500. Dengan dana segitu terbitlah Medan Priyayi di percetakan Khong 

Tjeng Bie Pancoran Betawi dengan format mingguan sederhana berukuran seperti 

buku atau jurnal mungil, 12,5x19,5 cm. Rubrik tetapnya mutasi pegawai, salinan 

Lembaran Negara dan pasal-pasal hukum, cerita bersambung, iklan, dan surat-

surat. Terkadang artikel-artikel panjang itu didesain dalam dua kolom, namun 

kebanyakan satu kolom seperti jurnal.  

Namun rubrik yang paling digemari adalah surat dan jawaban serta advis 

hukum gratis yang disediakan Medan Priyayi kepada rakyat yang berperkara 

kerna haknya disiakan. Usaha inilah yang menjadikan koran ini berkembang. 
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Simpati pun datang melimpah-limpah hingga pada tahun ketiga terbitannya, 

tepatnya Rabu, 5 Oktober 1910, Medan Priyayi berubah menjadi harian dengan 

2000 pelanggan yang menurut laporan Rinkes: “untuk harian Eropa di Hindia pun 

sudah merupakan jumlah bagus, lebih-lebih untuk harian Melayu....” Tak ayal lagi 

Medan Priyayi mengambil posisi sebagai corong suara publik. Sebagai aktivis 

pergerakan, tulisan-tulisan Tirto dalam Medan Priyayi tak pernah berbasa-basi, 

tapi menunjuk muka langsung dan membuat banyak orang tercambuk “moentah 

darah”. Hampir tak ada satu pun kebijakan kolonial yang dirasa memberatkan 

rakyat yang lolos dari pemberitaan Medan Priyayi. Di seluruh karesidenan Jawa, 

Medan Priyayi bukan lagi taman, tapi benar-benar medan berkelahi. Di Banten, 

Rembang, Cilacap, Bandung, diperkarakannya banyak hal. 

Salah satu kasus terkenal adalah perkara di Kawedanan Cangkrep 

Purworejo. Medan Priyayi dengan bahasa yang blak-blakan memuat artikel 

tentang persekongkolan jahat antara Aspirant Controleur Purworejo A Simon 

dengan Wedana Tjorosentono yang mengangkat lurah Desa Bapangan yang tak 

beroleh dukungan warga. Sementara si jago pertama yang didukung, Mas 

Soerodimejo, malah ditangkap dan dikenakan hukuman krakal. Terbakar oleh 

amarah melihat penyalahgunaan wewenang itu Tirto menyebut pejabat tersebut 

sebagai monyet penetek atau ingusan dalam Medan Priyayi No 19 1909. 

Investigasi atas kasus itu didukung 236 warga Desa Bapangan dan warga ini pula 

mengirim surat kepada Tirto yang berisi dukungan pasang-badan kalau-kalau 

Tirto kena denda atas tulisannya. Tirto memang kalah dalam perkara pers delict 

dengan Simon itu dan dibuang ke Lampung dua bulan. Tapi dari kasus itu, Medan 
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Priyayi mendapat perhatian pers di Nederland dan Tirto berkesempatan 

berkenalan dengan Anggota Majelis Rendah Belanda Ir HH van Kol dan pemuka 

politik etik Mr. Th van Deventer hingga Medan Priyayi berkesempatan 

gentayangan dan berkaok-kaok di daratan Eropa. 

Dari sepak terjang itu Medan Priyayi pun menjadi model pertama dari apa 

yang kelak disebut sebagai surat kabar pergerakan, mendahului Sarotomo, 

Soeloeh Indonesia, ataupun Daulat Ra'jat. Yang khas Medan Priyayi terletak pada 

kegiatannya yang tak berhenti dengan sekadar memberitakan sebuah peristiwa 

atau kebijakan yang merugikan publik, namun terjun langsung menangani kasus-

kasus yang menimpa si kawula. Medan Priyayi, lagi-lagi, menjadi pelopor dari 

genre jurnalisme, yang puluhan tahun kemudian dikenal dengan sebutan 

jurnalisme advokasi. Banyak yang berharap bahwa Medan Priyayi bisa berumur 

panjang. Harapan itu terbetik ketika HM Arsad, Oesman, dan Tirto membentuk 

NV Javasche Boekhandel en Drukkerij en Handel in Schrijfbehoeften “Medan 

Priyayi” setahun setelah Medan Priyayi terbit. NV ini dicatat sebagai NV pribumi 

pertama dan sekaligus NV pers pertama. Modalnya f 75.000 yang terdiri atas 

3.000 lembar saham. 

Namun keberadaan mesin pengatur uang Medan Priyayi ini tak berjalan 

sehat. Selain karena Tirto sangat sibuk berorganisasi, kehidupannya yang 

flamboyan dan boros menjadi gulma yang mempercepat habisnya bahan bakar 

koran ini. Apalagi, sosok Tirto menjadi bulan-bulanan pemerintah Hindia karena 

sepak terjangnya dalam pelbagai gerakan. Pada 23 Agustus 1912 Medan Priyayi 

pun runduk dan tak pernah tegak lagi untuk selamanya. Sanderaan belum juga 
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selesai di situ. Si ksatria penunggang Medan Priyayi, Mas Tirto Adhi Suryo, juga 

dituduh menipu sejumlah orang yang berhimpun di Vereeniging van Ambtenaren 

bij het Binnenlandsch Bestuur (Perhimpunan Amtenar Pangreh Praja). Dua bulan 

setelah tutup, Jaksa Agung Hindia Belanda A Browner menjatuhkan vonis bahwa 

Tirto bersalah telah menulis penghinaan kepada Bupati Rembang. Dengan mental 

yang sudah patah, kalis, dan utang yang bertumpuk-tumpuk, ia pun dibuang ke 

Ambon. Sepulangnya dari sana Tirto menjadi manusia sebatang kara yang digilas 

gelombang pergerakan yang dibangunnya dengan susah-payah. 

Namun lima tahun kehidupan Medan Priyayi adalah lima tahun berkalang 

di medan pertempuran. Tapi bukan dengan cara-cara tradisional sebagaimana 

angkatan Pangeran Diponagoro dan Teuku Umar, melainkan dengan tradisi daya-

cetak yang menyebar luas dan terang-terangan. Daya-cetak inilah yang menjadi 

pembatas luruhnya kurun feodalisme dan bangkitnya tradisi politik modern. Dan 

Medan Priyayi melakukan tugas suluh itu dengan menyeru-nyeru untuk 

tanggalkan ikatan kebudayaan dan darah, dan membentuk geopolitik, hukum, dan 

ekonomi dalam semangat senasib bangsa-bangsa terjajah.  
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BAGIAN 3 

DINAMIKA KREATIVITAS SASTRA 

 

A. Proses Penciptaan Sastra  

Perkembangan kesusasteraan dapat dirunut dari masa ke masa. Penulisan 

prosa Jawa mengiringi perkembangan karya sastra Jawa yang berbentuk puisi. 

Kitab-kitab parwa yang dihasilkan pada masa pemerintahan Teguh Darmawangsa 

di kerajaan Medang Kahuripan ditulis dalam bentuk prosa. Pengarang lebih 

menekankan isi sastra daripada bentuk baku. Jalan cerita sastra parwa tersebut 

ditulis mirip dengan bentuk novel. Plot, setting, dan penokohan justru bisa 

ditampilkan lebih hidup dan mengesankan. 

Kitab-kitab Jawa berbentuk prosa yaitu Tantu Panggelaran yang berisi 

tentang kejadian dan asal mula tanah Jawa. Cerita prosa yang berlatar budaya 

Hindu ini sampai sekarang masih luas pengaruhnya. Misalnya saja kepercayaan 

bahwa gerhana bulan dan gerhana matahari itu karena dimakan raksasa, 

sebenarnya berawal dari cerita Tantu Panggelaran. Pengarang rupa-rupanya 

berhasil menanamkan imajinasi dalam benak pembaca, sehingga ceritanya 

dianggap sungguh-sungguh terjadi. Poerbatjaraka (1952) mengulas seluk beluk 

sastra Jawa kuno prosa.  

Serat Pararaton adalah sastra prosa yang menceritakan kisah Kerajaan 

Singosari dan Majapahit. Kehidupan Ken Arok dan Ken Dedes diceritakan dengan 

panjang lebar. Juga pergolakan politik di Singosari akibat sumpah serapah Empu 

Gandring diulas tuntas. Kemudian dilanjutkan dengan kisah perpindahan 
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kekuasaan dari Singasari ke Majapahit. Raden Wijaya dilukiskan sebagai 

pahlawan besar yang menyelamatkan dinasti Singasari dan Majapahit. Dengan 

demikian kitab Pararaton ini penting sekali dalam rangka penulisan sejarah 

Singosari dan Majapahit. 

Sastra prosa lainnya yang berpengaruh adalah Serat Pustaka Raja. Kitab 

ini ditulis oleh R.Ng. Ranggawarsita pujangga Kraton Surakarta. Bagi kebanyakan 

dalang, Serat Pustaka Raja Purwa adalah sumber rujukan. Cerita-cerita 

pewayangan yang berkembang dewasa ini diambil dari Serat Pustaka Raja Purwa. 

Kitab ini menceritakan asal-usul dan sejarah wayang purwa. Kemudian juga 

dihubungkan dengan sejarah Kerajaan Jenggala dan Daha Kediri. 

Pada umumnya sampai dengan abad 19 karya sastra Jawa yang 

berkembang adalah puisi macapat. Para pujangga istana lebih cenderung menulis 

puisi macapat untuk mengungkapkan gagasannya. Adapun gengsi macapat karena 

punya aturan guru lagu, guru wilangan dan guru gatra. Guru lagu adalah bunyi 

persajakan pada akhir baris. Guru gatra adalah jumlah baris dalam tiap bait. Guru 

wilangan adalah jumlah suku kata dalam tiap baris. Untuk bisa menciptakan puisi 

macapat memang diperlukan keterampilan tersendiri. 

Dominasi puisi macapat itu mulai memudar pada awal abad 20. 

Pelopornya adalah Ki Padmasusastra. Beliau merupakan murid kesayangan 

Pujangga Ranggawarsita. Hanya saja keduanya mempunyai jalan hidup yang 

berlainan. Raden Ngabei Ranggawarsita mengabadi pada istana. Orientasi 

karangannya bersifat istana centris, segala cipta karyanya dipersembahkan kepada 

raja dan kraton. Harap maklum karena istana menjadi patron bagi sang pujangga. 
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Kreativitas dan produktivitas pujangga tergantung pada kemurahan penguasa 

kraton. 

Sedangkan Ki Padmasusastra tidak diangkat sebagai pujangga kraton. 

Beliau dikenal sebagai pekerja sastra atas sponsor penerbit dan perusahaan swasta. 

Patron bergeser dari kraton ke industri partikelir. Beraneka rupa perusahaan 

penerbitan meminta Ki Padmasusastra untuk menulis karya sastra yang laku di 

pasaran. Orientasi penulisan memang menjadi berubah, dari cita-cita ideal menuju 

ekonomi komersiil. Nilai kraton digeser oleh nilai-nilai pasar. Begitulah 

perkembangan sosial ekonomi yang berpengaruh pada kehidupan sastra. J.J Ras 

(1985) telah membuat iktisar sastra Jawa mutakhir dengan cukup mengagumkan. 

Perubahan sosial ekonomi ini dibaca oleh Ki Padmasusatra. Beliau tidak 

merasa gundah dan cemas, malahan dianggap sebagai peluang emas untuk 

meningkatkan kualitas dan citra diri. Industri penerbitan yang menjamur di kota-

kota besar merupakan lahan empuk untuk memperoleh kekuatan finansial. 

Penerbit di Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Kediri dan Solo bersedia 

menjadi sponsor Ki Padmasusastra. Dengan demikian beliau menjalani mobilitas 

ekonomi secara drastis. Dengan bangga Ki Padmasusastra menyebut dirinya 

sebagai wong mardika kang nguri-uri kasusastran Jawa. Gelar ini menunjukkan 

bahwa beliau tidak lagi terikat pada satu patron. Beliau merasa sudah menemukan 

eksistensi dan jati dirinya. 

Balai Pustaka merupakan lembaga penerbitan yang berdiri pada tanggal 22 

September 1917. Pada mulanya bernama Kantoor voor de Volkslectuur yang 

bertujuan untuk memberi bacaan bagi rakyat. Bangsa Indonesia cukup berhutang 
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budi pada lembaga ini karena telah menyebarkan ilmu pengetahuan yang 

mendidik budi pekerti luhur. 

Serat Riyanta merupakan novel terbitan Balai Pustaka. Ditilik dari segi 

judulnya, novel ini jelas terpengaruh oleh metrum sastra Jawa klasik. Mengingat 

dicantumkan kata ‘serat’, misalnya Serat Kalatidha, novel ini diciptakan oleh RB. 

Sulardi tahun 1920. Pengarangnya memang aktif di istana Pura Mangkunegara. 

Tak mengherankan bila karya-karyanya berlatar belakang kehidupan bangsawan. 

Terlebih-lebih dia pernah hidup lama di Wonogiri, sebab daerah ini masih 

wewengkon Mangkunegaran, basis perjuangan Pangeran Sambernyawa. 

Selanjutnya kita bicarakan novel Dhendhaning Angkara. Karya novel ini 

bersifat dikdatif moralis. Orang dicegah supaya tidak berbuat kejahatan, karena 

akan kualat dan mendapat balasan yang setimpal. Semua perbuatan akan menuai 

buah sebagaimana hukum karmapala. Harjawiraga, penulis novel ini adalah 

keturunan Ki Padmasusastra, seorang murid utama Raden Ngabehi 

Ranggawarsita. Asal mulanya jelas dekat dengan kehidupan Kraton Surakarta 

Hadiningrat. Oleh karenanya, pola pikir serta tindakannya banyak mengacu pada 

pikiran pujangga istana. Darah seni terus mengalir, salah satunya adalah 

budayawan terkemuka yaitu Sapto Hudoyo. Beliau merupakan trah Harjawiraga 

yang berbakat seni di era Indonesia mutakhir. Novel lain yang patut dibicarakan 

adalan Kirti Njunjung Drajat. Novel ini diterbitkan tahun 1924 berisi tentang 

perjuangan untuk mencapai prestasi hidup. kemuliaan seseorang hendaknya lebih 

ditekankan pada kualitas karya dan jerih payah usahanya. 
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B. Sastra Dari Masa Ke Masa 

Ilmu pengetahuan yang bersifat empiris berkembang pesat dengan segala 

cabangnya. Dari ilmu tercipta teknologi, yang mendorong menjamurnya industri. 

Hasil industri mempercepat produksi dan kapitalisasi. Dari sinilah lantas ada 

pergeseran nilai. Gagasan tentang arti penting prestasi, kompetisi, demokrasi dan 

inovasi menjalar ke seluruh dunia. Dalam bidang kesusastraan Jawa pun terkena 

pengaruh ini.  

Masa kebangkitan nasional ini mendapat sambutan yang gegap gempita 

dari para pengarang Jawa. sebagai pemikir mereka merasa emndapat angin segar 

dalam menyongsong era baru. Dengan menyelipkan gagasan yang mengandung 

nilai nasionalisme dan patriotisme, para pengarang Jawa berusaha untuk 

berpartisipasi dalam memajukan bangsanya. 

Pada periode ini wacana ideologi dan alirannya tumbuh subur. Industri 

penerbitan baik yang didanai pemerintah maupun swasta bermunculan di mana-

mana. Buku, koran, dan majalah menjadi lahan subur bagi pengarang dan 

pengusaha. Untuk periode ini perkembangan sastra Jawa boleh disamakan dengan 

angkatan Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Perkembangan pemikiran dalam 

karya sastra Jawa pada saat ini ada titik temu dengan sastra Indonesia. Suasana 

jaman ternyata turut serta dalam mewarnai gagasan pengarang.   

Sesuai dengan jamannya, pada masa ini amat erat dengan gerakan politik 

kebangsaan. Ekspansi pendudukan Jepang yang mengusir Belanda dari Indonesia 

menjadi bahan garapan para pengarang Jawa. kemudian disusul dengan suasana 

revolusi perang kemerdekaan yang penuh dengan semangat heroisme, para 
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pengarang prosa Jawa ikut pula berjuang mempertahankan kemerdekaan lewat 

ketajaman penanya. Sapardi Djoko Damono (2000) melukiskan periode ini 

dengan sangat tepat. Di samping tema-tema percintaan, perjodohan, dan 

kerumahtanggaan, pada periode ini juga dominan karya sastra dengan topik 

perjuangan. Ketika partai politik sangat berpengaruh terhadap kehidupan dan 

kenegaraan, para pengarang pun dengan semangat memasukkan unsur ideologi 

dalam buah penanya. 

Sampai dengan tahun 60-an, prosa Jawa tetap tumbuh subur. Namun 

setelah tahun 1970-an pelan-pelan sastra Jawa mengalami kemunduran. Tahun 

1980 pegiat sastra Jawa sering melakukan protes atas kebijakan pemerintah yang 

kurang memihak. Baru pada tahun 1991 diadakan Konggres Bahasa Jawa secara 

besar-besaran. Bahkan setiap 5 tahun diadakan konggres, sehingga secara 

berturut-turut konggres diadakan pada tahun 1991, 1996, 2001 dan 2006. Kita 

masih bersyukur karena masih ada saja sastra Jawa yang terbit.  

Kesuburaan sastra Jawa pelan-pelan mulai redup sejak tahun 1975. 

penyebabnya adalah kebijakan kurikulum yang sangat tidak menguntungkan 

bahasa dan sastra Jawa. Pendidikan budaya Jawa tidaak diperkenankan 

dimasukkan dalam jenjang SLTA. Mudah diduga, pemuda Jawa mulai enggan 

belajar bahasa Jawa. Otomatis prestise dan gengsi budaya Jawa menjadi merosot. 

Pelajaran bahasa Jawa di SD dan SLTP Cuma formalitas dan sekedar pantas-

pantasan. Sri Widati dkk (2001) mengkritik kebijakan yang kurang 

menguntungkan ini. Untung saja kebijakan keliru tersebut segera disadari di 

wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, sejak tahun 2006 mewajibkan 
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siswa SLTA sederajat untuk belajar bahasa Jawa. Selama 21 tahun pengalaman 

pahit ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Para pencipta budaya perlu 

mengucapkan terima kasih kepada majalah yang selama ini gigih 

mempublikasikan butir-butir kearifan lokal. Majalah itu diantaranya Jayabaya, 

Panyebar Semangat, Jaka Lodhang, Mekarsari, dan Damarjati. Semuanya punya 

andil besar dalam menjaga pilar-pilar budaya Jawa.  

Karya sastra Jawa prosa yang meliputi novel, cerita cekak dan essai 

kebudayaan kerap dimuat dalam majalah tersebut. Kreativitas dan produktivitas 

pengarang prosa tetap mempunyai wadah. Majalah berbahasa Jawa itu tetap terbit 

sampai sekarang, karena dikelola secara mandiri, dinamis dan profesional. Akhir-

akhir ini karya prosa yang terbit, tiba-tiba mengalami penyederhanaan tema. 

Dibanding dengan problematika modernitas yang sungguh kompleks, rupa-

rupanya pegiat sastra Jawa tidak terlibat dalam pergulatan dan perubahan. Boleh 

dikatakan menjadi serba tanggung. Nostalgia lukisan masa lalu tidak menjadi 

perhatian lagi, sementara topik globalisasi juga belum terlukiskan secara 

memadai. Dibanding dengan sastra Indonesia, jelas sekali perkembangan sastra 

Jawa agak tertinggal, baik dari segi kualitas, kuantitas, isi dan bentuk. Untuk 

mengejar ketertinggalan ini para sastrawan Jawa perlu belajar dengan bidang lain, 

sehingga muncul beragam tema dan lintas pemahaman. 
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LAMPIRAN SILABUS 

 
SILABUS 

MATA KULIAH : SASTRA PERBANDINGAN 
 

SIL/FBS-PBD/225 Revisi : 00 20 November 
2012 Hal 

 
1. Fakultas / Program Studi  : FBS / Pendidikan Bahasa Jawa 
2. Mata Kuliah & Kode  :   Kode     : PBD 225  
3. Jumlah SKS   : Teori  : -  SKS     Praktik   : 2   SKS 

: Sem : Ganjil (l) Waktu   : 16 pertemuan 
4. Mata kuliah Prasyarat & Kode : ....................................... 
5. Dosen    : Dr. Purwadi 
 
I. DESKRIPSI MATA  KULIAH 

Mahasiswa memiliki kemampuan tentang dasar-dasar perbandingan sastra yang 
meliputi : jenis-jenis karya sastra, para pengarang, paham-paham yang berkembang 
di kawasan Nusantara. Pengetahuan dasar perbandingan sastra ini akan 
mengantarkan mahasiswa menjadi ahli tentang multikulturalisme yang hidup di 
dunia kepengarangan nusantara.  

 
II. STANDARISASI KOMPETENSI MATA KULIAH 

 
Mahasiswa mampu menganalisis para pujangga dan pengarang yang ada di kawasan 
Nusantara. Dengan membandingkan karya-karyanya, maka mahasiswa akan 
memperoleh standar kompetensi dalam hal pemahaman atas aliran pemikiran dan 
proses kreatif. Dengan demikian mahasiswa bisa membuat analisis dan interpretasi 
secara memadai. 
 

 
 
III. POKOK BAHASAN DAN RINCIAN POKOK BAHASAN 

Minggu ke Pokok Bahasan Rincian Pokok Bahasan Waktu 

I Pemahaman tentang 
sastra dalam masya-
rakat  

Fungsi karya sastra dalam 
pandangan masyarakat di kawasan 
nusantara. 

100’ 

II Para pujangga dan 
karyanya 

Karya sastra, karya pujangga 
dibaca dan diapresiasi. 

200’ 

III Aliran-aliran pemi- Memahami pola pikir dan aliran 200’ 
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kiran para pujangga para pujangga. 
IV Pengaruh pemikiran 

para pujangga dari 
agama Hindu, Budha 
dan Islam 

Paham-paham keagamaan yang 
mendorong para pujangga untuk 
membuat karya sastra. 

200’ 

V Pewarisan nilai luhur 
dalam kesusasteraan 
bagi masyarakat. 

Membuat apresiasi dan interpretasi 
dari karya sastra yang bermutu. 

200’ 

VI Diskusi tentang karya 
sastra ciptaan para 
pujangga. 

Membandingkan dan memberi 
apresiasi atas nilai karya sastra 
ciptaan para pujangga. 

300’ 

VII Mendalami dengan 
tanya jawab terhadap 
karya sastra para 
pujangga.  

Secara komparatif hasil karya 
sastra itu didiskripsikan dan 
didiskusikan agar memperoleh 
pemahaman yang benar. 

300’ 

VIII Ujian akhir  100’ 
 

 
 
IV. REFERENSI/ SUMBER BAHAN 
A. Wajib: 
Afendy Widayat, 1990. Tinjauan Struktur dan Nakna Cerita Bima Bungkus Karya 

Can Cu An. Yogyakarta : Skripsi Sarjana Fakultas Sastra dan Kebudayaan 
Universitas Gadjah Mada 

Akhmad Nugroho, 1982. Analisis Tiga Karya Ki Padmasusastra Rangsang Tuban, 
Prabangkara, dan Kandhabumi. Yogyakarta : Skripsi Sarjana Fakultas 
Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada 

_______________, 1988. Kresna Duta dalam Batayuda Analisis Struktur dan 
Resepsi. Yogyakarta : Tesis Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah 
Mada 

Asia Padmopispito, 1996. Peranan Sastra Jawa Sebagai Sumber Sarana 
Pembangunan Mental Bangsa. Malang: Konggres Bahasa Jawa II 

Bakker dan Zubair, 1994 . Metode Penelitian Filsafat. Yogyakarta : Andi Ofshet. 
Bambang Purnomo, 1991. Sastra Jawa dalam Aneka Pengkajian. Semarang: Panitia 

Konggres Bahasa Jawa 
Baroroh Baried dkk, 1983. Pengantar Teori Filologi. Yogyakarta : Pusat 

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Bratakesawa, 1952. Katrangan Tjandrasangkala. Jakarta : Balai Pustaka 
Budiono Herusatoto, 1987. Simbolisme dalam Budaya Jawa. Yogyakarta : 

Hanindita  
Clifford Geertz, 1983. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. 

Terjemahan Aswab Mahasin. Jakarta : Pustaka Jaya 
Sapardi Joko Damono, 1979. Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas. Jakarta: 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud 
Siman Widyatmanto, 1958. Adiparwa. Yogyakarta : UP Spring 



56 
 

Simuh, 1988. Mistik Islam Kejawen Raden Ngabehi Rangga Warsita : Suatu Studi 
terhadap Serat Wirid Bidayat Jati, Jakarta : UI Press 

_____, 1995. Sufisme Jawa: Transformasi Tasawuf Islam ke Mistik Jawa. 
Yogyakarta : Bentang 

Siswoharsojo, 1953. Serat Bimapaksa. Ngayogyakarta : Gondolaju Kulon 
___________, 1961. Parta Krama. Ngayogyakarta : Gondolaju Kulon  
Soedarsono, 1999. Metodologi Penelitian Seni Pertunjukan. Yogyakarta : 

Tarawang. 
Soekarjo, 1993. Pengantar Kajian Sastra. Surakarta: Universitas Sebelas Maret 
Soekatno, 1992. Wayang Kulit Purwa. Semarang : Aneka Ilmu 
Soetjipto Wirjosoerparto, 1968. Kakawin Bharata Yuddha, Jakarta : Bathara 
Sri Mulyono, 1989. Simbolisme dan Mistikisme dalam Wayang. Jakarta : Haji 

Masagung 
Sri Widati dkk, 1985. Struktur Cerita Pendek Jawa. Jakarta: Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
Sulastin Sutrisno, 1979. Hikayat Hang Tuah Analisa Struktural dan Fungsi. 

Yogyakarta: Disertasi Universitas Gadjah Mada 
Tanaya, 1963. Wedhatama Djinarwa, Surakarta : Triyas 
Teeuw, 1982. Khasanah Sastra Indonesia : Beberapa Masalah Penelitian dan 

Penyebarannya. Jakarta: Balai Pustaka 
_____, 1984. Membaca dan Menilai Sastra. Jakarta: Gramedia 
_____, 1984. Sastra dan Ilmu Sastra. Jakarta: Pustaka Jaya 
Uhlenbeck, 1964. A Critical Survey of Studies on Languages of Java and Madura. 

S. Gravenhage-Martinus Nijhoff 
Van Luxemburg dkk, 1989. Pengantar I1mu Sastra. Terjemahan Dick Hartoko. 

Jakarta : Gramedia 
Wijanarko, 1990. Mendalami Seni Wayang, Mengenal Wayang Srambahan dan 

Sabrangan. Sala : Amigo 
Zoetmulder,1985. Kalangwan Sastra Jaws Kuna Selayang Pandang. Terjemahan 

Dick Hartoko. Jakarta : Djambatan 
Zubeirsyah, 1983. Hikayat Si Miskin : Analisis Struktur dan Amanat. Yogyakarta : 

Tesis Fakultas Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. 
 

B. Anjuran : 

Darsiti Soeratman, 1989. Kehidupan Dunia Kraton Surakarta 1930 -1939, 
Yogyakarta : Disertasi Universitas Gadjah Mada 

Darusuprapta, 1984. Babad Blambangan Pembahasan, Suntingan Nasakah, 
Terjemahan. Yogyakarta : Disertasi Universitas Gadjah Mada 

Effendi Zarkasi, 1979. Bayang-bayang Adhiluhung : Filsafat Simbolis dan 
Mistikisme dalam Wayang. Semarang : Dahara Prize 

Endro Sasmito, 1992. Cerita Begawan Senarodra Karya Suwandi dalam 
Pendekatan Struktural dan Makna. Yogyakarta : Skripsi Sarjana Fakultas 
Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada 

Gorys Keraf, 1978. Komposisi. Ende-Flores : Nusa Indah 
Haryanto, 1992. Bayang-bayang Adhiluhung : Filsafat Simbolis dan Mistik dalam 



57 
 

Wayang. Semarang : Dahara Prize 
Henry Guntur Tarigan, 1983. Pengajaran Semantik. Bandung: Angkasa 
Ismunandar, 1983. Wayang Asa1-Usu1 dan Jenisnya. Semarang: Dahara Prize 
Koentjaraningrat, 1984. Kebudayaan Jawa. Jakarta : Balai Pustaka 
Kuntara Wiryamartana, 1979. Kakawin Bharatayuddha: Suatu Analisa 

Struktural. Yogyakarta : Makalah Penataran Tenaga Ahli Kesusasteraan 
Jawa dan Nusantara, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah 
Mada 

___________________, 1990. Arjuna Wiwaha : Transformasi Teks Jawa Lewat 
Tanggapan dan Penciptaan di Lingkungan Sastra Jawa. Yogyakarta : Duta 
Wacana University Press 

Lestari Pamungkas, 1990. Serat Srikandhi Maguru Manah Analisis Tema, 
Penokohan, Motif dan Perkawinan. Yogyakarta : Skripsi Sarjana Fakultas 
Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada 

Mangkunegara VII, 1978. Serat Pedhalangan Ringgit Purwa Ji1id VI. Alih aksara 
dan terjemahan oleh R. Mulyono Sastronaryatmo. Jakarta : Departemen 
Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Penerbitan Buku Bacaan dan Sastra 
Indonesia dan Daerah 

Maryono Dwiharjo, 1984. Sengkalan dalam Kesusasteraan Jawa. Yogyakarta : 
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan 
Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara/ Javanologi 

Mochtar Lubis, 1960. Teknik Mengarang. Jakarta : Balai Pustaka 
Moleong, 1989. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : LP3ES. 
Nayawirangka Atmacendana, 1958. Serat Tuntunan Pedha1 angan Ringkasan 

Lampahan Ringgit 20 Warni Ji1id V. Yogyakarta : Jawatan Kebudayaan, 
Kementerian PP dan K 

Padija, 1973. Pekembangan Cerita Wayang yang Bersumber Ki tab Adiparwa 
dalam Kesusastraan Jawa. Yogyakarta: Skripsi Sarjana Fakultas Sastra dan 
Kebudayaan Universitas Gadjah Mada 

Panuti Sudjiman, 1990. Kamus Istilah Sastra. Jakarta . UI -Press 
_____________, 1992. Memahami Cerita Rekaan. Jakarta : Pustaka Jaya 
_____________, dan Aart Van Zoest, 1992. Serba-serbi Semiotik. Jakarta : 

Gramedia Pustaka Utama 
Poerwadarminta, 1939. Baoesastra Djawa. Batavia, B. Wolters Uitgevers  

Maatschappij  N.V. Groningen 
Rachmat Djoko Pradopo, 1994. Pemaknaan Puisi. Yogyakarta: UGM 
Risti Ratnawati, 1990. Tinjauan Struktural Cerita Partadewa. Yogyakarta : Skripsi 

Sarjana Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada. 
 
 
 
 
 
 
 
 



58 
 

V. EVALUASI 
No Komponen Evaluasi Bobot (%) 

- Teknik yang dipakai dalam evaluasi berupa ujian 

tulis. Nilai akhir diperoleh dari perhitungan 

sebagai berikut. 

NA = T + S + 2A 
           4 

 

100 % 

Jumlah 100% 
  
 
 Yogyakarta, 20 November 2012 
Mengetahui,  Dosen, 
Ketua Jurusan PBD 
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LAMPIRAN  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
 

 
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

MATA KULIAH : SASTRA PERBANDINGAN 
 

RPP/FBS-PBD/225 Revisi : 00 20 November 
2012 Hal. 

 
 
1.  Fakultas / Program Studi :  FBS / Pendidikan Bahasa Jawa  
2.  Mata Kuliah & Kode :  Sastra Perbandingan Kode     : PBD 225 
3.  Jumlah SKS :  Teori  : - SKS       Praktik   : 2 SKS 

:   Sem   : Gasal ( )         Waktu   : 16 pertemuan 
 

4.  Standar Kompetensi :  Mahasiswa memiliki kemampuan analisis dan 
interpretasi tentang dasar-dasar perbandingan 
sastra yang meliputi : jenis-jenis karya sastra, 
para pengarang, paham-paham yang berkem-
bang di kawasan Nusantara. Pengetahuan dasar 
perbandingan sastra ini akan mengantarkan 
mahasiswa menjadi ahli tentang multikul-
turalisme yang hidup di dunia kepengarangan 
nusantara. 

 
 

5. Kompetensi Dasar :   Mahasiswa mampu menganalisis para 
pujangga dan pengarang yang ada di kawasan 
Nusantara. Dengan membandingkan karya-
karyanya, maka mahasiswa akan memperoleh 
standar kompetensi dalam hal pemahaman atas 
aliran pemikiran dan proses kreatif. Dengan 
demikian mahasiswa bisa membuat analisis 
dan interpretasi secara memadai. 

 
6. Indikator Ketercapaian :  Setelah mengikuti program perkuliahan ini 

mahasiswa mampu (1) memberi apresiasi 
karya pujangga dan pengarang secara 
komparatif; (2) mengetahui jenis-jenis paham 
yang dianut oleh para sastrawan; (3) memberi 
interpretasi yang benar dan tepat atas karya 
sastra. 
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7. Materi Pokok/Penggalan Materi:  karya para pujangga di seluruh kawasan 
nusantara 

 
 
8. Kegiatan Perkuliahan :  
 

Tatap Muka 
Komponen 
Langkah 

Uraian Kegiatan Estimasi 
Waktu 

Metode Media Sumber 
Bahan/ 

Referensi 
Pemahaman 
tentang sastra 
dalam masyarakat  

Fungsi karya sastra 
dalam pandangan 
masyarakat di kawasan 
nusantara. 

4  
pertemu
an x 100 
menit 

Teori dan 
diskusi 

OHP dan 
alat tulis 
 

A dan B 

Para pujangga dan 
karyanya 

Karya sastra, karya 
pujangga dibaca dan 
diapresiasi. 

4  
pertemu
an x 100 
menit 

Teori dan 
diskusi 

OHP dan 
alat tulis 
 

A dan B 

Aliran-aliran 
pemikiran para 
pujangga 

Memahami pola pikir 
dan aliran para 
pujangga. 

4  
pertemu
an x 100 
menit 

Teori dan 
diskusi 

OHP dan 
alat tulis 
 

A dan B 

Pengaruh 
pemikiran para 
pujangga dari 
agama Hindu, 
Budha dan Islam 

Paham-paham 
keagamaan yang 
mendorong para 
pujangga untuk 
membuat karya sastra. 

1 x tatap 
muka 
atau 100 
menit 

Teori dan 
diskusi 

OHP dan 
alat tulis 
 

A dan B 

Pewarisan nilai 
luhur dalam 
kesusasteraan 
bagi masyarakat. 

Membuat apresiasi dan 
interpretasi dari karya 
sastra yang bermutu. 

1 x tatap 
muka 
atau 100 
menit 

Teori dan 
diskusi 

OHP dan 
alat tulis 
 

A dan B 

Diskusi tentang 
karya sastra 
ciptaan para 
pujangga. 

Membandingkan dan 
memberi apresiasi atas 
nilai karya sastra ciptaan 
para pujangga. 

4  
pertemu
an x 100 
menit 

Teori dan 
diskusi 

OHP dan 
alat tulis 
 

 

Mendalami 
dengan tanya 
jawab terhadap 
karya sastra para 
pujangga.  

Secara komparatif hasil 
karya sastra itu 
didiskripsikan dan 
didiskusikan agar 
memperoleh 
pemahaman yang benar. 

4  
pertemu
an x 100 
menit 

Teori dan 
diskusi 

OHP dan 
alat tulis 
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