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SAMBUTAN
DEKAN FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS UDAYANA
Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana (sebelumnya UPT
Perpustakaan Lontar) yang berada di lingkungan Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Udayana merupakan kebanggaan luar biasa yang
diwariskan oleh para pendiri bangsa dan hingga kini menjadi
keunggulan yang patut dikembangkan terus-menerus. Pendirian
Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana (sebelumnya Fakultas
Sastra Udayana Universitas Erlangga) memang berkaitan erat dengan
kekayaan naskah lontar yang diwarisi di Bali. Hal inilah yang
menjadi pertimbangan penting keberhasilan panitia Yayasan
Perguruan Tinggi Nusa Tenggara dalam mewujudkan lembaga
perguruan tinggi tertua di Bali ini.
Dalam upaya merealisasi amanat pendirian Fakultas Ilmu
Budaya sebagai kunci wasiat sesuai harapan para pendiri, pengkajian
naskah-naskah lontar yang dilakukan oleh Pusat Kajian Lontar
merupakan terobosan ilmiah yang penting. Sebelumnya, naskahnaskah lontar memang telah dimanfaatkan oleh para mahasiswa,
dosen, dan peneliti-peneliti yang menaruh perhatian dalam dunia
pernaskahan. Dengan demikian, pengkajian naskah lontar tetap harus
berlanjut diterbitkan untuk dapat ketahui oleh masyarakat. Oleh
karena itu, Buku Prabhajñāna II yang mengambil tema “Lingkungan
Hidup” ini dapat memberikan petunjuk kepada masyarakat bahwa
kekayaan naskah lontar mengandung nilai-nilai universal yang
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mencakup sistem pengetahuan ekologi Bali dalam rangka pelestarian
alam dan lingkungan.
Pengkajian naskah lontar sebagai warisan pengetahuan
kebudayaan menjadi selaras dengan cita-cita pendirian Fakultas Ilmu
Budaya Universitas Udayana, maupun penerapan Pola Ilimah Pokok
Kebudayaan di Universitas Udayana. Berbagai sistem pengetahuan,
ajaran, kepercayaan, dan nilai-nilai kearifan lokal untuk
pengembangan ilmu pengetahuan yang terkandung dalam naskah
lontar sangat perlu dikaji dan dikembangkan sehingga dapat menjadi
“penerang pikiran” bagi masyarakat Bali. Terbitan buku pengkajian
naskah lontar ini diharapkan dapat memberikan sumbangan
pemikiran-pemikiran baru dalam mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi berlandaskan nilai-nilai kebudayaan.
Kami selaku pimpinan Fakultas menyambut baik terbitan ini.
Melalui terbitan Prabhajñāna II, diharapkan Pusat Kajian Lontar
dapat secara berkesinambungan melahirkan berbagai pengkajian
naskah lontar sehingga terlahir pemikiran-pemikiran baru berbasis
kearifan lokal untuk menjawab berbagai persoalan zaman yang
semakin kompleks. Akhirnya seiring doa, Pusat Kajian Lontar
Universitas Udayana dapat menjadi pusat pengembangan dan
informasi naskah lontar yang semakin berkembang.
Denpasar, 20 November 2017
Dekan Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Udayana

Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A.
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SAMBUTAN
KETUA PUSAT KAJIAN LONTAR
UNIVERSITAS UDAYANA
Om Swastyastu,
Kșantabéya téngsun iki tan kawraténg sarik tulah luputa
ring ila-ila luputa katangong ri tulah pamidhi pukulun jati purnaha.
Permohonan maaf, pertama-tama saya haturkan ke hadapan Beliau
Yang Maha Sempurna, Ida Sang Hyang Widi Wasa/ Tuhan Yang
Maha Esa, semoga tiada halang melintang, sehinga segala kemuliaan
yang kita cita-citakan mendapatkan berkah kerahayuan. Manah lega
dadi ayu.
Bapak Ibu, pembaca Prabhajñāna kami memohon dengan
kerendahan hati, marilah kita berdoa ke hadapan Hyang Widhi,
Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Beliau menerima dan
menganugerahi kelancaran dan keberhasilan terhadap terbitan Buku
Prabhajñāna II: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana edisi
tahun 2017 ini.
Pembaca yang budiman, pada kesempatan ini izinkan saya
mengungkapkan testimoni keterkaitan terbitan tahun ini
diselingkungkan dengan kondisi anak zaman yang saya rasakan.
Bahwasannya, sangat lama pendidikan budi pekerti yang lahir dari
bumi pertiwi terlindas pendidikan global yang menaruh harapan
besar pada nilai-nilai barat yang cenderung material dan amat
hedonis. Pembangunan hanya mengejar nilai ekonomis, kurang
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memperhatikan pembangunan mental spiritual yang tumbuh dari
peradaban sendiri, mengakibatkan generasi penerus bangsa menjadi
generasi ”kolokan”, tidak tahu tata etiket bangsanya sendiri. Arti
dari kegetiran itu, adalah kita sejak lama membutuhkan santapan
rohani yang membumi, agar anak bangsa ini tidak tercerabut dari
akar tradisi luhurnya sendiri. Oleh karena itu pada kesempatan ini
saya memberikan acungan jempol pada tim pusat kajian lontar yang
menetapkan tematika lingkungan yang dimaknai dari perspektif
tilasan luhur pemikiran nenek moyang dalam teks lontar.
Penetapan tematika lingkungan pada penerbitan tahun ini
menjadi penting karena akan mampu memberikan jalan keluar
pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sekarang.
Penyajian kajian-kajian nilai moralitas bangsa yang tertuang dalam
karya-karya klasik, khususnya karya tulis yang terdapat pada
penerbitan Prabhajñāna II ini, menjadi signifikan karena mampu
menuangkan nilai-nilai ajaran yang dipedomani dan menjadi ekologi
dharma, kebenaran Universal (sanatana dharma/samanya dharma)
dari leluhur, dapat dipakai ancangan untuk mengisi pendidikan budi
pekerti yang dilupakan dalam kurikulum sekolah-sekolah di
Indonesia dan sangat terasa di Bali. Belakang ini jiwa zaman yang
baik dari leluhur semakin santer terdengar dan terasa manfaatnya
untuk diajarkan, disosialisikan, dan dijadikan gerakan pekerti
kebangsaan dari Bali disumbangkan untuk menumbuhkan
pendidikan karakter bangsa tanah air dan bangsa Indosesia yang kita
cintai ini.
Panamaskaran ing nghulun ri Paduka Hyang Sewa-Bodha,
patut saya ulangi kembali menghaturkan puji syukur dan
pangayubagia ke hadapan Hyang Widhi, atas rahmat dan limpahan
karuniaNya, terbitan perdana Prabhajñāna II: Kajian Pustaka Lontar
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Universitas Udayana dapat terselenggara dengan baik. Ungkapan
pangayubagia terlahir dari lubuk hati saya terdalam. Betapakah ?
Setelah tim berhitung dengan waktu dan biaya yang relatif kecil,
serta kesibukan dari masing-masing anggota Tim Pusat Kajian
Lontar Unud menyelesaikan kewajiban eksekusi renja 2017,
memenuhi permintaan masyarakat melakukan pengabdian konservasi
lontar, digitalisasi, pameran-pameran, memberikan pelatihan,
pembacaan yang berkaitan dengan lontar tilasan pemikiran leluhur
masyarakat Bali; masih pula dapat memanfaatkan peluang yang ada,
menerbitkan hasil kajian ilmiah terhadap koleksi tekstologi naskah
lontar Udayana. Terbitan ilmiah tekstologi lontar perlu dan penting
dilakukan. Alasan ini tidak akan menjadi alasan streotif,
sebagaimana isi kata sambutan saya pada terbitan Prabhajñāna:
Kajian Pusataka Lontar Universitas Udayana edisi I tahun 2016.
Terbitan tahun ini menjadi perlu dan penting dilakukan karena ke
depan, aktivitas ilmiah Tim Pusat Kajian Lontar Unud semakin
terasa dan harus mengedepan menjadi program unggulan Unud.
Keyakinan ini akan menjadi keniscayaan, karena terbitan
Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana para
penulisnya adalah para ahli dan juga Stake Holders tekstologi lontar
Bali sendiri, para pewaris budaya Bali berlatar belakang akademik
yang baik.
Rasa bangga dan bersyukur atas kinerja tim lontar patut
saya kedepankan. Terbitan Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar
Universitas Udayana tahun 2017 ini terhitung terbitan yang kedua.
Berdasarkan catatan dan file kearsipan terwariskan di UPT
Perpustakaan Lontar Udayana, semenjak berdirinya 29 September
1958, bersamaan dengan peresmian Fakultas Sastra Universitas
Udayana, (perkembangan nama lembaga: dari Perpustakaan Lontar
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Fakultas Sastra Unud, Pustaka Lontar Fakultas Sastra Unud, UPT
Perpustakaan Lontar Universitas Udayana, dan Pusat Kajian Lontar
Universitas Udayana hari ini) kali ini dapat diusahakan kembali
menerbitkan terbitan yang kedua untuk dilanjutkan secara berkala
pada tahun-tahun mendatang.
Terbitan ini terselenggara berkat kerja keras tim yang baik
yang digerakkan oleh Bapak. Bapak. Dr. Wayan Suardiana, M.Hum.
dan Dr. Drs. I Ketut Jirnaya, M.S. serta digarap anak-anak muda
visioner stap Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana, antara lain:
Putu Widhi Kurniawan, SS., M.Hum., Putu Eka Guna Yasa, SS.,
M.Hum., dan Made Reland Udayana Tangkas, SS., M.Hum. Kepada
Tim saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga. Terlebih lagi
patut saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada
Ibu Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr, dr. A.A. Raka Sudewi,
Sp.S (K) dan Wakil Rektor. Bersama dengan terbitan Prabhajñāna
tahun 2017 ini, saya mengucapkan selamat kepada yang terhormat
Ibu Prof. Dr. dr. A.A. Raka Sudewi, Sp.S (K) terpilih menjadi Rektor
Unud dan sekaligus pembuka kunci Rektor Perempuan Pertama
Unud. Rasa terima kasih yang mendalam saya sampaikan kepada Ibu
Dekan, Prof. Dr. Ni Luh Sutjiati Beratha, M.A dan Wakil Dekan FIB
Unud, karena atas kebaikan dan kebijakannya selama ini
menghembuskan semangat kebersamaan menata dan memajukan
institusi, sehingga aroma akdemis tearasa pada semua Civitas
Akademika FIB Unud. Asa akademis yang semakin kondusif ini
kami tangkap dan maknai dengan terbitan.
Sebagai pribadi dan Staf Pusat Kajian Lontar Unud, kami
menghaturkan terima kasih. Terbitan ini akan terus bergulir dan tetap
menjadi kebanggaan, karena kami tahu Bapak Ketua Program Studi
Sastra Jawa Kuna dan Program Studi Sastra Bali telah
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mengkondisikan tenaga dosen secara terpadu tergabung dalam Tim
Pusat Kajian Lontar Unud. Para dosen berkelas Profesor dan ahli
lontar baik fisik maupun contens seperti: Prof. Dr. I Made Suastika,
S.U., Prof. Dr. I Nyoman Suarka, M.Hum, Prof. Drs. I Made Suastra,
Ph.d., dan Drs. I Gde Nala Antara, M.Hum memberi ruang dan
kontribusi mulia untuk penerbitan Prabhajñāna: Kajian Pustaka
Lontar Universitas Udayana.
Tujuannya
memuliakan
dan
ikut
berkontribusi
mengimplemtasikan visi-misi Universitas Udayana menjadi lembaga
perguruan tinggi yang Unggul, Mandiri, dan Berbudaya menuju
Word Class University. Cita-cita dan kemauan keras ini agar selalu
diusahakan dan dijadikan inspirasi dan implementasi gerakan oleh
Sivitas Akademika Unud. Semoga di tahun-tahun mendatang
kebaikan Bapak dan Ibu, terutama pimpinan kami baik di tingkat
Prodi, Fakultas, dan universitas semakin dapat kami
implementasikan lebih baik lagi.
Om Santih, Santih, Santih, Om
Denpasar, Oktober 2017
Ketua Pusat Kajian Lontar Unud

Dr. Drs. Ida Bagus Rai Putra, M.Hum.
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Pengantar Editor
Wacana krisis lingkungan yang terjadi dalam berbagai
dimensi kehidupan dijadikan tema dalam terbitan buku Prabhajñāna:
Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana kali ini. Tema tersebut
diangkat untuk menggali lebih dalam berbagai pandangan para
leluhur masyarakat Bali mengenai lingkungan yang terdokumentasi
dalam naskah-naskah lontar. Naskah lontar sebagai media perekam
aneka sistem pengetahuan yang telah ditemukan oleh para intelektual
di masa lampau diyakini berisi pesan penting yang dapat
mengokohkan pilar-pilar penyangga relasi manusia dengan
lingkungan. Sekecil apapun pesan-pesan masa lalu yang masih
relevan dengan kenyataan masa kini, tentu dapat berkontribusi dalam
usaha mengatasi masalah lingkungan yang semakin kompleks.
Dengan spirit itu pula dua belas penulis melakukan penelitian
terhadap berbagai naskah lontar yang di dalamnya diindikasikan
mengandung kearifan ekologis. Temuan terhadap kearifan ekologis
yang tertuang pada sistem pengetahuan tradisional tersebut dalam
beberapa hal diyakini memiliki kecanggihan tertentu dalam
menghadapi berbagai masalah di lingkungannya sendiri. Sebab,
sistem pengetahuan lokal itu sendiri sejatinya merupakan produk
interaksi, interelasi, dan interdependensi manusia dengan lingkungan
dalam kurun waktu panjang dan mendalam.
Kearifan ekologis mengenai hubungan manusia dengan
tumbuh-tumbuhan, salah satunya termuat dalam teks Taru Pramana.
Dalam teks tersebut diungkapkan bahwa penyakit-penyakit yang
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diderita manusia, dapat disembuhkan oleh jenis tumbuhan tertentu.
Informasi penting mengenai tumbuh-tumbuhan yang memiliki
khasiat dalam dunia pengobatan tersebutlah yang mendorong I
Wayan Sukersa mengkaji naskah lontar Taru Pramana. Bersumber
pada naskah tersebut, ia menjelaskan aneka sistem pengetahuan yang
berkaitan dengan kesehatan seperti jenis-jenis penyakit, bahan-bahan
obat, cara meramu, dan jenis ramuan obat tradisional seperti: loloh
(jamu), simbuh (sembur), usug (gosok sambil ditepuk), pupuk (obat
tempel), uap (urap), tutuh (tetes), dan oles (oles). Dalam realitasnya,
sistem pengetahuan tentang kesehatan itu masih ada yang diterapkan
di masyarakat karena dianggap alami dan memiliki efek samping
yang relatif lebih sedikit. Meskipun demikian, sejumlah tumbuhan
yang memiliki khasiat obat dalam lontar Usada Taru Pramana saat
ini sudah semakin jarang diketahui. Bahkan telah ada tumbuhan yang
langka dan sulit didapatkan seperti tumbuhan kaliyan (bleghia sp),
jeruju (acanthus ebracatus), sempol (heychium ceronarium), pohon
kepel (maglietia glauca), dan lain lain. Dengan demikian naskah
lontar Usada Taru Pramana selain sebagai wadah inventarisasi nama
– nama tumbuhan, juga dapat menjadi inspirasi untuk menanam, dan
memelihara jenis - jenis tumbuhan tersebut agar tidak semakin
langka bahkan punah.
Teks Taru Pramana juga menarik perhatian I Wayan
Suardiana dalam tulisannya yang berjudul Menjaga Lingkungan,
Menanam Tumbuhan, dan Hidup Sehat: Bercermin pada Teks Taru
Pramana dan Aji Janāntaka. Teks Taru Pramana dinyatakannya
penting di tengah-tengah perkembangan IPTEKS karena informasi
yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk mengatasi
berbagai penyakit dengan obat-obatan herbal. Tidak hanya
memusatkan perhatian kepada teks Taru Pramana, Ia juga meneliti
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teks Aji Janantaka. Dalam penelusurannya, ia menemukan bahwa
Teks Aji Janāntaka sejatinya mengamanatkan agar terjadi
keharmonisan antara manusia dengan lingkungan secara sekala dan
niskala, kita harus menjaga lingkungan itu dengan menanam jenis
pepohonan sesuai dengan kondisi lingkungan. Kehidupan
masyarakat akan semakin harmonis apabila dalam memanfaatkan
pepohonan sebagai bahan bangunan senantiasa pula sesuai dengan
klasifikasinya. Sebab, kayu yang memiliki klasifikasi dan nilai
kesucian yang cocok dengan tempat dan fungsi bangunan akan
memberikan fibrasi yang positif kepada penghuni rumah,
lingkungan, baik alam nyata pun kasat mata.
Bertitik tolak dari penempatan tumbuhan sesuai dengan
klasifikasinya itulah manusia Bali mengupayakan terjadinya
keharmonisan dengan lingkungan. Alam lingkungan yang telah
memberi manusia kehidupan tersebut kemudian dimuliakan dengan
berbagai cara. Hal ini dapat diketahui dari pembahasan I Ketut
Ngurah Sulibra terhadap lontar Aji Pari. Pustaka lontar Aji Pari
merupakan salah satu teks yang mengandung pemuliaan dan
pemujaan terhadap padi dengan sarana upacara dan berbagai mantra.
Padi dimuliakan mulai sejak menanam sampai siap untuk
dimanfaatkan sebagai sumber makanan pokok. Ia menegaskan bahwa
apabila ajaran-ajaran yang termuat dalam teks Aji Pari dilaksanakan
dengan sungguh-sungguh, maka hasilnya yang berupa kesejahteraan
tidak kurang pangan sampai menurun ke anak cucu. Masih berkaitan
dengan dunia persawahan, Made Reland Udayana Tangkas
mengangkat naskah lontar Usada Carik. Ia menyatakan bahwa teks
Usada Carik merupakan cara pencegahan (preventif) untuk
menyelamatkan sawah sebagai kekayaan ekologi dari serangan hama
penyakit. Dalam mencegah datangnya hama, Usada Carik
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menjelaskan beberapa cara dan sarana yang mampu mengusir hama
yang datang. Sarana tersebut juga dilengkapi dengan berbagai mantra
baik mantra permohonan maupun mantra pengusir. Di dalam Usada
Carik dijelaskan beberapa ista dewata yang menjadi pusat pemujaan
petani dalam memohon perlindungan bagi padi. Di dalam mengolah
alam menjadi sawah, pastinya banyak kendala yang akan dihadapi.
Petani tidak dapat mengendalikan alam dan hama yang berasal dari
alam. Maka, petani hanya bisa memohon kepada penguasa alam agar
padinya dapat terlindungi sampai berhasil untuk di panen. Sehingga,
terjadi komunikasi antara petani dan penguasa alam yang dapat
mengendalikan hama. Dari sanalah muncul aspek religius yang mana
terjalin hubungan dialogis antara petani, alam, Tuhan, dan hama.
Bertemali dengan dunia persawahan, sistem pengetahuan
tentang air juga menjadi penting. Oleh sebab itu, I Wayan Suteja dan
Putu Eka Guna Yasa menelusuri berbagai pustaka lontar untuk
melihat pandangan dunia masyarakat Bali dalam memaknai air.
Meskipun ketersediaan air di dunia ini tidak akan pernah habis, tidak
ada yang dapat menjamin kualitas air di masa depan jika kebersihan
dan kesuciannya tidak dijaga mulai saat ini juga. Air dalam
pandangan karya-karya sastra sejatinya adalah kehidupan itu sendiri.
Itulah yang menyebabkan air diabadikan dengan sebutan ‘amreta’.
Dalam pustaka-pustaka lontar yang ditelusurinya, penulis ini
berpendapat bahwa sumber amreta itu terdapat di laut dan di gunung,
sehingga dalam dunia sastra klasik kemudian dikenal istilah sagaragiri atau pasir-ukir. Meskipun sumber air terdapat pada dua tempat
tersebut, aliran air yang berasal dari gunung menuju ke laut berupa
sungai-sungai sudah semestinya dijaga kebersihan dan kesuciannya.
Dengan menjaga air di buana agung, secara otomatis seseorang
menjaga air di buana alit. Sebab manusia Bali, sejatinya berada
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dalam suatu siklus dari air ke air. Ketergantungan yang tinggi
masyarakat Bali terhadap air terutama dalam pelaksanaan upacara
keagamaanlah yang menyebabkan peneliti asing menyebutkan
keyakinan masyarakat Bali dengan istilah Agama Tirta.
Tulisan di atas menjelaskan bahwa air tidak hanya berfungsi
untuk kebutuhan fisik, tetapi juga batin. Tubuh memang
membutuhkan hal-hal yang bersifat material, tetapi batin
membutuhkan hal-hal halus yang erat kaitannya dengan nilai-nilai
keindahan. Karya sastra Kakawin Ramayana yang dinobatkan
sebagai karya sastra tertua, terpanjang, dan terindah pada jenisnya itu
juga menginspirasi I Ketut Jirnaya untuk meneliti aspek romantis
naturalis yang ada di dalam karya sastra itu. Ia menyatakan bahwa
seseorang yang membaca kakawin Ramayana, dapat merasakan
maka getaran hati akibat bangkitnya emosi jiwa. Di samping itu,
romantis naturalis dalam kakawin Ramayana yang memakai objek
hutan dengan sarana telaga, air, bunga, hewan telah mampu
menginspirasi, seperti ketika ada keindahan alam di sebuah desa
dengan objek air terjun, maka lokasi itu akan ditata dan dilestarikan.
Ia meyakini bahwa semakin banyak orang membaca kakawin
Ramayana akan semakin banyak pula orang yang merindukan
suasana romantis naturalis.
Berbeda dengan para penulis lainnya yang lebih
memfokuskan perhatian pada tumbuh-tumbuhan, I Nyoman Suarka
meneliti kearifan ekologis yang termuat dalam teks lontar Siwagama.
Sekalipun unsur-unsur ekologi bukan merupakan hal pokok yang
hendak disampaikan pengarang teks Siwagama, namun unsur-unsur
ekologi turut membangun struktur teks Siwagama sebagai sebuah
karya sastra tutur-tattwa. Teks Siwagama sejatinya merupakan teks
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yang digubah sesuai dengan kaidah atau aturan-aturan eufonik
berkelindan dengan wahyu Tuhan dengan sifat hakiki yang serba
sunyi (sanghita ning sabda wahya, sunya spi). Maka dari itu, unsur
teo-ekologis yang dimuat dalam teks Siwagama justru berfungsi
memperdalam dimensi sosial dan memperkaya makna teks
Siwagama. Teks Siwagama dapat dijadikan pedoman dasar dalam
menjelaskan persoalan praktik keagamaan Hindu di Bali, terutama
dari aspek tattwa dan susila, mengingat kodrati teks Siwagama yang
dapat dikatagorikan sebagai tutur-tattwa. Lagipula, teks Siwagama
merupakan karya sastra yang digubah oleh pengarang besar Bali
abad ke-20, yakni Ida Pedanda Made Sidemen, dari Geria Lod Pasar,
Intaran, Sanur. Keberadaan pengarang sebagai anggota masyarakat
Bali memungkinkan kita memandang bahwa Siwagama merupakan
cara orang Bali dalam merespon dan memaknai hidup dan kehidupan
manusia di bumi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alam
semesta. Berbagai praktik kehidupan masyarakat Bali, terutama
praktik keagamaan, harus dilihat dari dua dimensi dalam kesatuan
yang tunggal, yakni imanen dan transenden, sadguna dan nirguna,
aparavidya dan paravidya. Demikian pula penyembelihan hewan
kurban dalam praktik keagamaan Hindu di Bali, berdasarkan kajian
lontar Siwagama dapat dikatakan bahwa penyembelihan hewan
kurban memiliki dimensi kearifan ekologis. I Nyoman Suarka
menegaskan bahwa penyembelihan hewan kurban sesungguhnya
adalah dalam rangka memenuhi hukum materialnya, melebur
kembali untuk penciptaan berikutnya menjadi mahluk yang lebih
mulia serta demi menjaga keselarasan dan keharmonisan alam
semesta.
Untuk menjaga keharmonisan alam semesta, peranan
manusia memang tidak dapat dilepaskan. Dalam menjaga alam,
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manusia perlu berpegang teguh pada ajaran darma. Oleh sebab
itulah, Ida Bagus Rai Putra menulis ekologi darma yang bersumber
pada teks Geguritan Sarasamuccaya. Ekologi Dharma dalam teks
Geguritan Sarasamauscaya, dinyatakannya dibangun dari persepsi
dharma sebagai sumber kebenaran. Ekologi dharma dikembangkan
dengan latar belakang gagasan pemikiran yang terpaut secara
sistemik tentang bagaimana tubuh dan pikiran menyerap kebenaran
yang dipengaruhi tekstualitas lingkungan dharma sebagai sumber
bacaan kebenaran itu sendiri. Hakikat keluasan dan kedalaman
ekologi dharma yang dikembangkan mengikuti ruang dan waktu
yang ada bumi, air, dan udara meliputi semua unsur Panca Maha
Butha: yaitu lima unsur atau elemen zat dasar yang membentuk
lapisan mahluk hidup termasuk badan manusia dengan semua
(sarira kosha) aspek lahir bathinnya sesuai dengan hukum rta alam
semesta raya. Kelima unsur zat Panca Maha Butha itu dalam ekologi
dharma, meliputi: pertiwi (unsur padat/tanah), apah (unsur cair/air),
teja (unsur cahaya/api), bayu (unsur angin/udara) dan akasa
(ruang/eter).
Berpegang teguh pada darma juga menjadi intisari karya
sastra Geguritan Kicaka yang diteliti oleh Ni Luh Putu Puspawati.
Lontar Geguritan Kicaka dengan No. Kropak 396 dan No. Lontar
601 yang tersimpan di Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana
menarasikan persembunyian pandawa dan istrinya di Wirata. Setelah
bulan ke 10 penyamaran itu, terjadi peristiwa menghebohkan yaitu
Patih Kicaka dari kerajaan Wirata melamar Dewi Serandri. Lamaran
itu selalu ditolaknya, bahkan karena Patih Kicaka berbuat kasar dan
semena-mena maka dinasehatilah ajaran-ajaran darma. Dalam karya
sastra ini dinyatakan kebenaran/darma itu haruslah termanifestasi
dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Namun Patih Kicaka tidak
[xviii]

mendengarkan, ia selalu berbuat corah, angkuh, sombong, seperti
yang disebutkan dalam sad ripu dan dasa mala. Atas dasar itulah
Serandri mengingatkan apa yang disebut sadu darma, yaitu seorang
pemimpin wajib berbuat baik dalam memerintah negara (kerajaan).
Darma sebagai kebenaran tertinggi juga termuat dalam teks
Bhisma Parwa. I Made Suastika yang mengulas dialog Arjuna
dengan Kresna dalam karya sastra itu berpandangan bahwa itulah
Bhagawad Gita dalam versi nusantara. Episode Bhagavad Gita
berbahasa Jawa Kuna terdapat dalam Bhisma Parwa digubah oleh
Raja Teguh Darmawangsa Anantavikrama Uttunggadewa pada abad
ke-10 di Kerajaan Kadiri. Raja Dharmawangsa Teguh menjadi
manggala dalam penciptaan Mahabharata (di Bali disebut Asta Dasa
Parwa atau 18 parwa) memeritahkan kepada rakawi untuk
menyadurnya. Program alih bahasa yang disebut Mangjawaken
Byasamata (mengalihbahasakan ajaran Begawan Byasa) yang
sumbernya berbahasa Sansekerta ke dalam bahasa Jawa Kuna.
Bhagavad Gita Jawa Kuna berisi tentang dialog antara Krsna dan
Arjuna tentang fungsi seorang ksatria dalam melaksanakan
swadarma yaitu tugas atau kewajiban suci seorang ksatria
berdasarkan kelahirannya (wangsa). Tugas seorang ksatria adalah
membela negara dan mempertahankan negara, berperang melawan
musuh, membela kebenaran, membela ucapan (satya wacana)
dengan tulus iklas (lascarya) dan pengabdian (sradha bhakti).
Peranan vital pemimpin yang berpegang pada darma dalam
menjalin harmonisasi dengan lingkungan memang tidak dapat
disangkal. Salah satunya, dapat diketahui dari tulisan I Made Wijana
yang membahas. Sikap kritis seorang Mahapatih bernama I Gusti
Wayan Kaprajaya dalam membangun lingkungan yang bersih dan
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berwibawa. Pemimpin yang telah memiliki landasan yang kuat juga
senantiasa menegakkan etika dan moralitas. Oleh sebab itulah, I
Nyoman Sukarta membahas etika kepemimpinan yang bersumber
pada dua teks penting yaitu sastra kakawin Ramayana dan Niti
Sastra. Sastra kakawin seperti Kakawin Ramȃyana dan Kakawin
Nĭtiṡȃstra memuat tentang etika kepemimpinan yang sangat
mendasar dan bisa diterapkan dalam kehidupan masa kini. Tutur Asta
Brata yang termuat dalam Kakawin Ramȃyana, sampai kini masih
sering dibicarakan. Begitu pula dengan “Catur Upaya Sandhi” yang
ada dalam Kakawin Nĭtiṡȃstra. Dengan landasan etika yang kuat
itulah relasi manusia dengan lingkungan senantiasa dijaga dan
dirawat dari masa ke masa.
Selamat membaca.

TIM EDITOR
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Usada Taru Pramana:

Sebuah Wahana Pelestarian Flora Bahan
Obat Tradisional Bali
I Wayan Sukersa

S

Pendahuluan
eiring perjalanan sang kala koleksi naskah lontar Pusat
Kajian Lontar Universitas Udayana terus bertambah. Saat ini
koleksinya mencapai 939 judul. Jumlah itu merupakan
sebagian besar milik lembaga dan sejumlah 29 naskah milik
masyarakat perorangan. Adanya penitipan naskah lontar oleh
masyarakat merupakan suatu indikasi meningkatnya kepercayaan
masyarakat kepada lembaga akan kelangsungan keselamatan naskah
lontarnya. Naskah lontar yang dititipkan oleh masyarakat tidak saja
disimpan dalam kondisi yang dianggap memadai, juga diberikan
perawatan atau dikonservasi dengan bahan–bahan yang dapat
mengawetkan naskah sehingga mencapai usia naskah yang
maksimal. Naskah lontar yang dititipkan oleh masyarakat tidak
dipungut bayaran dan tetap menjadi milik si penitip, kecuali
statusnya telah diubah untuk dihibahkan.
Jumlah koleksi sebanyak itu meliputi berbagai bidang
kehidupan, salah satunya adalah pengetahuan tentang pengobatan
tradisional Bali yang populer disebut dengan usada. Koleksi naskah
usada cukup banyak mencapai 75 naskah. Beberapa di antaranya
adalah Usada Cetik, Usada Netra, Usada Manak, Usada
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Kurantabolong, Usada Yeh, Usada Sasahbebai, Usada Kamatus,
Usada Kuda, Usada Taru Pramana, dan lain lain. Koleksi naskah–
naskah usada itu, salah satunya yang dianggap populer di masyarakat
Bali dan sampai saat ini dipakai acuan dalam sumber–sumber bahan
obat–obatan tradisional adalah naskah Usada Taru Pramana. Naskah
ini disimpan menjadi koleksi Pusat Kajian Lontar Universitas
Udayana dengan identitas sebagai berikut.
1. Judul naskah
: Tertulis dengan aksara Bali pada
halaman sampul depan dan terbaca Taru
Pramana.
2. Identitas nomor
: Nomor urut 593; kode kropak 339,
nomor naskah (Rt) -.
3. Ukuran naskah
: 3,5 x 42,5cm / 3x33cm.
4. Keadaan naskah
: Cukup baik dan utuh.
5. Tulisan naskah
: Aksara Bali, dengan cara penulisan
pasang, jajar sambung.
6. Bahasa
: Teks menggunakan bahasa Jawa Kuno
dan bahasa Bali.
7. Tebal naskah
: 26 lembar.
8. Bentuk teks
: Prosa.
9. Umur naskah
: Tertulis dalam kolofon tahun 1898
Saka.
10. Bahan naskah
: Daun Lontar pada sisi kiri, kanan dan
bagian tengah lontar dilubangi sebesar 4
mm. Pada lubang bagian tengah diisi
tali yang bahannya dari benang dan
berfungsi sebagai pengikat.
11. Kolofon naskah
: Pada bagian catatan penutup tertulis
puput sinurat ring dina, A, U, Wara
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Landep, tang, ping 10, sasih, ka, 5, rah,
8, teng, 9, Isaka warsa yusaning loka,
1898. Ksamakena wirupaning aksara,
bap kawenang. Kasurat antuk I Gusti
Agung Putu Gede Dendi, ring Jero
Kaleran, Desa Padang Sambean,
Kecamatan Denpasar, Bumi Badung.
Lontar drewen Fakultas Sastra Udayana
ring Denpasar, Bumi Badung. Santi,
santi, santi. Om. ‘Selesai ditulis pada
hari Selasa, Umanis, Landep, hari
kesepuluh paro bulan terang, bulan
kelima, angka satuannya 8, angka
puluhannya 9, tahun Saka 1898.
Maafkan kejelekan tulisannya, banyak
yang tidak diketahui. Ditulis oleh I
Gusti Agung Putu Gede Dendi, dari
Jero Kaleran, Desa Padang Sambean,
Kecamatan
Denpasar,
Kabupaten
Badung. Lontar milik Fakultas Sastra
Udayana di Denpasar, Kabupaten
Badung Semoga damai. Ya Tuhan’.
Identitas dalam naskah klasik koleksi di Bali sering
dijumpai judul naskah sama namun isi berbeda. Atau sebaliknya isi
sama namun judul berbeda. Itulah suatu yang ada pada naskah Taru
Pramana dalam kaitannya dengan naskah Usada Taru Pramana
diketahui ada yang menggunakan judul Wisada Taru Pramana,
Tutur Taru Pramana, dan ada yang hanya berjudul Taru Pramana.
Dari segi versi cerita, naskah Taru Pramana ditemukan ada empat (4)
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versi. Naskah versi pertama yang dianggap memuat cerita utuh dan
lebih lengkap serta runut dengan tokoh utama adalah Mpu Kuturan.
Maka versi ini disebut saja versi Mpu Kuturan yang cerita
ringkasnya akan dikemukakan pada bagian berikut.
Naskah versi kedua sebut saja Taru Pramana versi Mpu
Punggung Tiwas. Disebut demikian karena salah satu tokohnya yang
paling berperan adalah Mpu Punggung Tiwas. Bersama Bhagawan
Sukra, dan Bhagawan Anjasrawa melakukan tapa di Gunung
Himawan selama 6 bulan. Berkat ketekunan tapanya, Sang Hyang
Rudra kemudian berkenan mengunjungi dan memberikan anugrah
kepada mereka bertiga. Dengan demikian mereka memiliki kekuatan
dan kemampuan untuk memanggil dan menanyai tanam-tanaman
yang tumbuh di pegunungan yang memiliki khasiat untuk bahan
obat–obatan. Sebagaian uraian di atas tercermin dalam kutipan
berikut. Iti ngaran kaputusan Tri Pramaning Taru wit piasan sang
Prabu Punggung Tiwas sareng tiga, mawasta Bhagawan Anjasrawa,
ping kalih Bhagawan Sukra, taler nangun yasa sareng tiga ring
Gunung Himawan, suwenia wenten 6 bulan, raris katurunan ring Ida
Sang Hyang Rudra, raris katakoning sang Prabu Punggung Tiwas,
“Ih dewa Sang Prabu Punggung Tiwas, sareng ring Bhagawan
Anjasrawa ping kalih Bhagawan Sukra, I dewa sareng tiga apa sane
pacang takonang i dewa, ape ane yasayang i dewa?”. (Taru
Pramana, Kropak P & K PT. 17. 241. 0800).
Naskah versi ketiga adalah naskah yang hanya empat (4)
lembar lontar isinya tentang beberapa nama tumbuhan dan
sinonimnya. Tidak ada menyebut nama tokoh dan tidak memiliki
alur cerita. Isi yang lain adalah menyebut jenis–jenis warna getah
dari suatu pohon dan sifat kandungannya. Naskah ini merupakan
koleksi Gedong Kirtya di Singaraja dengan nomor naskah IIIc
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1513/22. Kutipan berikut sebagai contoh warna getah dan sifatnya
yang termuat pada lembar 4. …Malih taru magetah biru, tis, biru
mesawang putih, numalada, biru mesawang, dumalada, biru
mesawang kuanta, numalada. …’ada lagi pohon yang bergetah
warna biru, (bersifat) sejuk, (warna getah) biru agak keputihan,
(cendrung) bersifat sedang atau antara panas dan dingin, warna getah
biru seperti ada warna campuran bersifat sedang-sedang, warna getah
biru agak jingga cendrung bersifat sedang’.
Naskah Taru Pramana versi keempat berupa naskah lontar
dikoleksikan di Kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.
Identitasnya nomor naskah 153/84-85., tebal naskah 19 lembar. Asal
usul naskah merupakan naskah salinan yang sumbernya berasal dari
Gria Pendem, Karangasem. Versi ini isinya merupakan cuplikan dari
naskah Taru Pramana versi Mpu Kuturan yang digabung dengan
nama sinonim tumbuh–tumbuhan. Naskah ini isinya dianggap kurang
lengkap karena merupakan cuplikan. Demikian beragamnya versi
naskah Taru Pramana, ada yang teksnya pendek, ada yang teksnya
dianggap tidak utuh, dan ada yang utuh serta memiliki cerita yang
dianggap lengkap dan runut.
Seperti telah dikemukakan di depan bahwa naskah Usada
Taru Pramana masih difungsikan oleh masyarakat pendukung sampai
sekarang. Dengan beragamnya versi seperti yang disebutkan tadi,
maka untuk mendapat teks yang otoritatif yaitu teks yang dianggap
bebas dari kesalahan, maka teks Usada Taru Pramana pernah diteliti
dari segi filologis (Sukersa, 1996). Teks Usada Taru Pramana versi
Mpu Kuturan koleksi Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana ikut
dijadikan data primer bersama 3 naskah Usada Taru Pramana lainnya
yang seversi yang ditemukan di masyarakat maupun di lembagalembaga penyimpanan naskah.
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Isi Ringkas Usada Taru Pramana
Ringkasan isi yang disajikan adalah dari Usada Taru
Pramana versi Mpu Kuturan yang dianggap memiliki cerita lebih
lengkap dan runut. Usada Taru Pramana ini dapat pula dikatakan
sebagai Sastra Usada karena ada tokoh pelaku dan memiliki unsur
naratif. Lebih menonjol lagi adalah sifat fiksinya yang secara logika
pepohonan, rerumputan, semak–semak yang menghadap Mpu
Kuturan mustahil dapat berbicara seperti manusia.
Zaman dahulu ada seorang dukun yang bernama Prabu Mpu
Kuturan. Beliau telah melakukan pengobatan dan berhasil
menyembuhkan orang–orang yang sakit. Namun tiba–tiba datang
masa suramnya, setiap orang yang diobati tidak kunjung sembuh dan
bahkan banyak yang meninggal. Pikirannya menjadi gusar dan itulah
sebabnya beliau pasrah dan bertekad untuk melakukan tapa di sebuah
kuburan. Setelah genap satu bulan tujuh hari (Salek sapta dina)
bersemedi di atas tempat pembakaran mayat, turunlah Bhatari dari
kayangan dan berkenan memberikan anugerah. Mpu Kuturan
menjadi memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk memanggil
dan menanyai pepohonan (taru), tumbuhan melata (lata), rerumputan
(trna), semak–semak (gulma) tentang khasiatnya masing–masing
yang dapat dijadikan bahan obat–obatan.
Pertama–tama datanglah pohon beringin menghadap, disusul
oleh silaguri, dedap, kelor, pohon maja, kepundung, dan tetumbuhan
lainnya. Dialog Mpu Kuturan dengan tumbuh–tumbuhan terus
berlanjut. Para pohon datang bergantian menyebutkan nama,
kandungan zat, bagian-bagian yang dapat dimanfaatkan, dan
kegunaanya untuk mengobati suatu jenis penyakit. Bermacam–
macam bagian dari pohon, baik berupa umbi, akar, batang, kulit,
daun, buah, dan sebagainya disebutkan memiliki sifat kandungan
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tersendiri. Ada yang bersifat panas, hangat, dumalada (sedangsedang), dingin, maupun tis (sejuk). Dari bagian–bagian pohon itu
dapat dijadikan obat luar maupun obat dalam yang berupa boreh atau
param, urap, kompres, sembur, jamu, tetes (tutuh), dan sebagainya.
Tiap–tiap pohon memiliki kekhasan untuk mengobati suatu
jenis penyakit. Pohon kelor untuk obat sakit mata, delima untuk obat
sakit perut, sotong (jambu biji) untuk obat mencret, belatung gada
untuk mengobati lepera, pohon kemang untuk obat curek (telinga
bernanah), dan sebagainya. Untuk dapat dijadikan obat maka bagian–
bagian tertentu dari suatu jenis tumbuhan tersebut perlu dicampur
lagi dengan mineral, bagian–bagian dari binatang, dan bahkan bagian
dari tetumbuhan lainnya. Selain itu ada pula disertai dengan aksara
dan rajah dalam wujud tertentu yang dianggap memiliki kekuatan
magis. Di antara mineral yang sering dicampurkan adalah garam
dapur, air, beserta bahan yang terlarut di dalamnya, kapur tohor,
belerang, warangan, tawas, kemenyan, dan lain–lain. Sedangkan
bagian–bagian dari binatang ada yang disebutkan seperti telur ayam
hitam beserta darahnya, tulang ayam hutan, madu, minyak ular selan
bukit, dan sebagainya. Bagian tumbuh–tumbuhan lainnya di luar
tumbuhan yang merupakan ramuan utama adalah berbagai jenis
rempah–rempah, yaitu lada, ketumbar, bebolong, mesui, sarilungid,
dan pulasari.
Beraneka ragam penyakit disebutkan dapat diobati dengan
berbagai ramuan tumbuh–tumbuhan tersebut. Misalnya, penyakit
yang timbul karena terganggunya keseimbangan di dalam tubuh
sebagai akibat pengaruh lingkungan dan faktor tubuh manusia sendiri
misalnya penyakit ayan, mejen (disentri), buh (perut membesar
karena bengkak), lemah jantung, sesak nafas, rematik, dan lain–lain.
Demikian pula penyakit yang disebabkan oleh kausa personalistik
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yaitu terbentuk non manusia dan gaib seperti terkena bebai, kena
guna-guna, kena murka oleh leluhur, dan sebagainya.
Telah banyak tetumbuhan yang datang menghadap Mpu
Kuturan dan menyampaikan khasiat masing–masing. Macam–macam
penyakit juga telah disebutkan dari yang bersifat ringan seperti
kurang nafsu makan sampai penyakit yang dianggap cukup berat
seperti lepera, digigit ular berbisa, keruron (keguguran), dan
sebagainya sampai kemudian diceritakan tumbuh–tumbuhan seperti
ketimun uku, tebu malem, pohon tanjung yang semua datang
memberikan keterangan. Semua hasil wawancara Mpu Kuturan
dengan tumbuh–tumbuhan tersebut kemudian dicatat kembali oleh
putra beliau yang bernama Prabu Narayasa.
Kedudukan dan Fungsi Usada Taru Pramana
Naskah klasik Bali yang memuat masalah pengobatan dapat
digolongkan menjadi 2 yakni golongan usada dan golongan tutur.
Golongan usada berisi tentang cara–cara memeriksa pasien,
memperkirakan penyakit yang diderita, peramuan obat, pengobatan,
berbagai upacara yang berkaitan dengan masalah pencegahan dan
pengobatan serta rehabilitasi. Golongan tutur berisi tentang ajaran
anatomi, falsafah sehat sakit, aksara gaib, lambang pengusir penyakit
dan untuk penyembuhan, padewasan, mengobati orang sakit serta
berbagai penafsiran terhadap masalah sehat dan sakit (Nala, 1993:
93).
Kedua golongan naskah pengobatan itu sampai kini
jumlahnya masih cukup banyak dan tersebar diberbagai tempat di
Bali. Di Bali naskah jenis usada sering terdapat di rumah–rumah
pengobat tradisional (balian) atau keluarga yang leluhurnya pernah
menjadi balian (dukun), di rumah para pendeta serta di rumah
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penduduk yang gemar mengumpulkan dan mempelajari naskah
lontar. Uniknya beberapa lontar usada di Bali dihormati dan di
tempatkan di sanggah, merajan (pura keluarga). Ada juga yang
menyimpan pada tempat khusus yang selalu diberikan sesajen pada
hari–hari tertentu, terutama pada hari Sarswati, dan hari–hari suci
Hindu lainnya. Mereka percaya bahwa naskah usada dan lontar–
lontar lainnya merupakan benda warisan yang cukup berharga dan
memiliki nilai magis yang kuat. Para ahli waris pada umumnya
merasa mempunyai kewajiban moral untuk menjaga dan
menghormati lontar itu, sehingga sulit dipinjamkan kepada orang
lain, apalagi untuk dijual.
Penilaian terhadap lontar usada yang berlebihan seperti itu
memang ada untung ruginya. Kerugiannya, lontar tersebut menjadi
jarang dibaca. Apalagi kalau kebetulan pewarisnya tidak ada minat
dan tidak memiliki kemampuan untuk membaca usada tersebut.
Lontar itu hanya dipajang dan disimpan tanpa pernah untuk dibaca
isinya. Bahkan orang yang dianggap tidak berhak, tidak boleh
menyentuhnya. Beberapa pantangan lainnya lagi mengelilingi usada
itu. Selain di-ajawawera-kan, dirahasiakan dan tidak diremehkan,
naskah itu sebelum dibaca harus dibuatkan suatu upacara dan
dipilihkan hari yang baik. Naskah lontar dan orang yang akan
membacanya harus disucikan terlebih dahulu agar naskah usada tetap
bertuah dan tidak menimbulkan bencana bagi pembaca maupun
pemilik naskah. Akibat kekeramatan yang berlebihan itu
menyebabkan naskah lontar sering tidak pernah diperiksa
keutuhannya, tahu–tahu sudah rusak dimakan ngengat atau lapuk
dimakan usia. Dengan demikian lenyaplah salah satu kekayaan
budaya kita yang berharga.
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Keuntungan dari pengeramatan seperti itu lontar usada tidak
mudah hilang karena disimpan dan dirawat dengan baik. Tidak
berpindah tangan atau dijual kepada orang yang tidak berhak
sehingga lontar masih tetap seperti semula. Ada pula pemilik lontar
yang tidak peduli terhadap naskah miliknya. Benda itu dianggap
tidak berharga, sehingga tergeletak begitu saja di sembarang tempat.
Lontar yang nasibnya demikian sudah lama hancur dan lenyap
beserta isinya dari persada bumi ini. Naskah lontar usada yang
seperti itu akan lebih gampang untuk diminta, dipinjam, atau dibeli
sehingga isinya dapat dipelajari oleh orang banyak.
Naskah–naskah Usada Taru Pramana yang diwariskan oleh
nenek moyang, dan berhasil ditemukan saat ini memiliki kedudukan
yang sama dengan naskah–naskah Bali klasik lainnya maupun
naskah–naskah dari Jawa, Lombok, Sumatra, maupun daerah–daerah
lain di Nusantara. Semua naskah itu merupakan wujud kreativitas
bangsa pada zamannya yang berisi rekaman berbagai aspek
pengetahuan, yang berhubungan dengan ilmu sastra, bahasa, sejarah,
farmasi, kesehatan, pertanian, dan lain–lain. Dengan demikian
setidak-tidaknya naskah Usada Taru Pramana ikut merupakan suatu
bukti peninggalan kebudayaan yang memiliki kedudukan yang cukup
penting dan berharga. Selain dapat memperkaya khazanah budaya
bangsa, dari segi isi, naskah Usada Taru Pramana dapat merupakan
inspirasi untuk temuan–temuan baru bagi perkembangan dunia
kesehatan dan farmakologi. Selain itu, akan dapat mengembangkan
pelestarian lingkungan terutama mengenai tumbuh–tumbuhan seperti
yang disebutkan di dalam Usada Taru Pramana. Jika itu terwujud
dapat pula berarti bahwa naskah–naskah Kuno yang memuat masalah
bahan–bahan pengobatan khususnya tetumbuhan di samping dapat
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berperan dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,
juga dapat untuk pelestarian lingkungan hidup.
Membicarakan tentang fungsi naskah Usada Taru Pramana
ada beberapa istilah yang sangat erat kaitannya dan perlu
dikemukakan. Istilah–istilah yang dimaksud adalah balian dan
usada. Untuk istilah dukun (pengobat tradisional di Bali) lebih
dikenal dengan sebutan balian daripada sebutan tapakan atau jro
dasaran. Balian itu adalah orang yang mempunyai kemampuan
untuk mengobati orang sakit. Kemampuan untuk mengobati atau
menyembuhkan itu biasanya diperoleh dengan berbagai cara,
berbeda seperti dalam dunia pengobatan modern, dokter, atau
paramedis yang memperoleh pengetahuan dan kemampuan untuk
mengobati di bangku sekolah dengan pendidikan formal dengan
kurikulum yang telah dibakukan. Para balian pada umumnya
mendapat keahliannya berdasarkan tradisi, keturunan, taksu
(kekuatan gaib), pica (mendapat benda bertuah) dan dapat pula
aguru waktera yaitu belajar pada seorang balian yang telah
mumpuni (mahir) dan ada pula dengan belajar sendiri melalui lontar
usada.
Cara terakhir yang disebutkan tadi bahwa kemampuan
pengetahuan balian jenis itu baik di bidang anatomi dan fisiologi,
maupun patologi, farmakologi, dan farmasi amat mengagumkan.
Demikian pula dalam hal mendiagnosis terapi, dan prognosis suatu
penyakit kebanyakan tepat sehingga orang Barat memberikan
julukan “Dokter Bali”. Mengenai kepustakaan balian tersebut juga
cukup memadai tetapi dengan perkembangan zaman, maka
pengetahuan dan jumlah kepustakaan mereka makin lama makin
menyusut, akhirnya terdesak oleh pengetahuan kedoteran modern
(Nala, 1993: 119).
[11]
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Istilah usada disebutkan sebagai berikut kamus Bali–
Indonesia menyebutkan kata usada berarti ilmu pengobatan (Warna,
1990: 782). Kamus Bali Indonesia BidangIstilah Pengobatan
Tradisional Bali menyebutkan kata usada berarti ilmu pengobatan
tradisional Bali (Sukantra, 1992: 124). Kata usada dipungut dari
bahasa Jawa Kuno dan secara etimologi berasal dari kata bahasa
Sanskerta yaitu Aushadha ‘obat: rempah-rempah’ (Mardiwarsito,
1978: 212). Sedangkan buku Usada Bali menyebutkan kata usada
berasal dari bahasa Sansekerta yaitu Ausadi yang berarti tumbuh –
tumbuhan yang mengandung kasiat obat–obatan (Nala, 1993: 1).
Arti–arti yang disebutkan itu sekilas memang berbeda namun saling
melengkapi.
Istilah balian dan usada tidaklah asing bagi masyarakat Bali,
karena sering dipakai dalam percakapan sehari hari yang berkaitan
dalam pengobatan dan mengobati orang sakit. Masyarakat Bali
sampai kini masih banyak yang percaya bahwa pegobatan dengan
cara usada banyak manfaatnya untuk menyembuhkan orang sakit.
Walaupun telah banyak Pusat Kesehatan Masyarakat telah merata
tersebar di setiap kecamatan, berobat ke balian bagi masyarakat Bali
masih merupakan pilihan yang tidak dapat dikesampingkan begitu
saja, baik bagi orang desa maupun orang kota.
Menurut kepercayaan dan keyakinan masyarakat Bali
penyakit dapat disebabkan oleh 2 penyebab yaitu penyebab sekala
dan penyebab niskala. Penyebab sekala dimaksudkan adalah
penyebab sakit tampak nyata dan berwujud misalnya luka karena
benda tajam, flu, karena kehujanan, patah tulang karena terjatuh.
Penyebab niskala adalah penyebab sakit yang tidak tampak, tidak
nyata dan tanpa wujud yang pasti. Misalnya badan bengkak tanpa
sebab yang diketahui, kulit pipi sebelah tertarik ke atas atau ke
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bawah sehingga bibir atau mulut jadi bengor (mencong) tanpa sebab
dan berbagai penyakit lainnya yang tidak diketahui penyebabnya.
Penyakit dengan kausa sekala dapat diobati oleh pengobat modern
atau pengobat tradisional, sedangkan penyakit dengan kausa niskala
hanya dapat diobati oleh pengobat tradisional.
Antropolog Foster dan Anderson menemukan bahwa dalam
masyarakat tradisional penyebab penyakit dapat dibagi atas 2
kelompok yakni sakit yang disebabkan oleh kausa naturalistik dan
kausa personalistik. Pada konsep naturalistik diakui adanya
keseimbangan di dalam tubuh manusia. Jika keseimbangan itu
terganggu oleh pengaruh faktor luar, misalnya pengaruh lingkungan
alam: cuaca, debu, zat kimia, sosial, dan pengaruh dalam faktor fisik
seperti umur, emosi dan lain–lain maka sakitlah mereka. Faktor
kausapersonalistik ini berbentuk non manusia dan gaib seperti roh
halus, setan, hantu, dan sebagainya. Bagi masyarakat Bali konsep
dari Foster dan Anderson itu antara kausa sekala dengan kausa
naturalistik disamakan, serta kausa niskala disamakan dengan kausa
personalistik (dalam Nala, 1993: 2-3).
Untuk Menyembuhkan atau mengobati penyakit yang
mempunyai kausa sekala atau naturalistik masyarakat akan mencari
pertolongan ke pengobatan tradisional atau ke pengobat moderen.
Siapa saja yang mengobati mampu menyembuhkannya karena
penyebabnya jelas dan tampak. Penyakit yang berasal dari kausa
niskala atau personalistik, masyarakat yakin bahwa hanya orang
yang memiliki kekuatan magis tinggi yang mampu mengusir kausa
ini. Orang yang mengobati ini, di Bali disebut dengan balian, jro
dasaran, atau tapakan. Dalam kaitan pengobatan inilah usada
diterapkan dan sudah tentu disesuaikan lagi dengan jenis penyakit
yang diderita oleh seseorang dengan jenis usada yang dipakai
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dasarnya, karena usada itu jenisnya juga cukup banyak yaitu sekitar
35 jenis usada.
Kaitan dengan balian inilah naskah Usada Taru Pramana
difungsikan menjadi salah satu sumber utama dalam memperlajari
dan meramu obat–obatan yang bahan utamanya berasal dari tumbuh–
tumbuhan. Bahan dari tumbuh–tumbuhan tersebut sering pula
dicampur lagi dengan unsur mineral, bagian dari binatang, bahan–
bahan lain yang sebenarnya juga merupakan bagian dari tumbuh–
tumbuhan tetapi telah mengalami suatu proses seperti arang, cuka,
nira, dan minyak. Di antara mineral, yang sering dan paling banyak
dicampurkan adalah garam dapur dan air kemudian menyusul serbuk
kapur, batu apung, belerang, dan sebagainya. Unsur–unsur yang
merupakan bagian dari binatang seperti hati, limpa, empedu, daging,
lemak, tulang, sering juga menjadi campuran dari obat–obatan
tersebut. Tentunya bahan obat dan campurannya itu berbeda,
disesuaikan lagi dengan jenis penyakit yang diderita seseorang.
Bentuk obatnya juga bermacam-macam, dan ini menunjukkan khas
sebutan Bali, seperti loloh (jamu), boreh (param, tutuh (cairan yang
dimasukkan melalui hidung), simbuh (sembur), apun (diurut dengan
lemak atau minyak) dan sebagainya. Ramuan–ramuan obat tersebut
jika berhasil menyembuhkan pasien tidak jarang pula diberikan
ramuan obatnya kepada keluarga dekat, kerabat, dan menyebar ke
masyarakat secara lisan. Maka masyarakat luaspun ikut
memfungsikannya dalam kehidupan secara praktis terutama dalam
kasus–kasus penyakit tahap stadium dini.
Ratusan jenis tumbuhan diungkapkan dalam naskah Usada
Taru Pramana untuk mengobati berbagai penyakit. Untuk dapat
mengetahui kegunaan atau fungsinya perlu juga diketahui sifat atau
kandungan dalam naskah ini ada tiga sifat pokok yaitu tis (sejuk),
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dumalada (sedang–sedang), anget (panas). Sifat dari tumbuh–
tumbuhan itu disebutkan dapat tercermin pula dari warna getah dan
bunganya. Tumbuh–tumbuhan yang bunganya berwarna putih,
kuning, hijau pada umumnya memiliki sifat hangat. Sifat sejuk (tis)
pada umumnya dimiliki oleh tanaman berbunga merah dan biru.
Tetumbuhan yang bunganya berwarna warni bersifat sedang–sedang
yaitu antara sejuk dan panas.
Tentang kemampuan khasiat obat tradisional memang selalu
mengundang perdebatan antara yang setuju dengan yang tidak setuju.
Beberapa ahli obat–obatan yang tidak begitu yakin akan kemanjuran
obat tradisional memberikan komentar bahwa obat tradisional itu
lebih banyak efek bohongnya jika dibandingkan dengan efek
kemajurannya. Artinya, secara ilmiah tidak terbukti khasiatnya,
hanya merupakan obat sugestif saja. Bila obat tradisional ingin
mendapat pengakuan ilmiah diharapkan agar tumbuh–tumbuhan atau
bahan obat tersebut menjalani protokol dan prinsip uji klinik,
sehingga benar–benar efektif dan aman untuk dipergunakan oleh
masyarakat.
Sebaliknya, yang memiliki pandangan setuju dengan obat–
obatan tradisional mengatakan bahwa obat modern yang telah
mengalami uji klinik ilmiah dengan menggunakan peralatan yang
canggih dan ditunjang dengan dana yang cukup tinggi masih juga
mengalami kesalahan patal. Sering pula ditarik dari peredaran obat
yang telah lama dipergunakan oleh masyarakat, yang sebelumnya
dinyatakan sebagai obat yang aman pemakaiannya, akibat ditemukan
efek samping yang tidak terdeteksi pada saat uji klinik. Pada tahun
1970-an sebanyak 100 macam obat ditarik dari peredaran dan
sebanyak 285 macam obat pada tahun 1991 oleh Departemen
Kesehatan Republik Indonesia dan dilarang pemakaiannya di seluruh
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wilayah Indonesia. Alasannya karena obat–obat tersebut susunannya
tidak rasional, tidak efektif, dan memberikan efek samping yang
cukup membahayakan terhadap organ tubuh (Nala, 1993: 15).
Lebih lanjut dikemukakan oleh Nala bahwa obat modern
dipergunakan dengan kencendrungan kuratif (penyembuhan),
sedangkan obat tradisional lebih cenderung kearah promotif. Obat
modern dibuat secara sintesis, karena itu selalu mengandung risiko
yang tinggi terhadap kerusakan, kelainan fungsi dan perkembangan
serta pertumbuhan sel tubuh dibandingkan obat tradisional yang
hanyalah alami, dari tumbuh–tumbuhan, binatang, atau mineral
(1993: 15).
Sesungguhnya ada yang tidak terbantah mengenai obat
tradisional, yaitu telah dipakai oleh masyarakat sejak dahulu hingga
sekarang, dan masih banyak penganutnya baik di kalangan
masyarakat pedesaan yang berpendidikan rendah maupun
masyarakat perkotaan yang relatif berpendidikan tinggi.
Sangatlah bijaksana apabila setuju dan tidak setuju dalam
pemakaian obat tradisional tidak dipertentangkan. Lebih penting
adalah melihat kemungkinan obat tradisional dapat dimanfaatkan
untuk ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Seperti
diketahui dewasa ini banyak obat yang dibuat dengan teknologi
tinggi berasal dari tumbuh–tumbuhan. Demikian juga ramuan obat
tradisional yang merupakan petikan dari naskah Usada Taru Pramana
sebagaian besar bahannya dari tumbuh–tumbuhan dan campuran
bahan lainnya yang hanya bersifat alami.
Fungsi Usada Taru Pramana lainnya yang tidak kalah
pentingnya adalah inventarisasi ratusan nama–nama tumbuhan khas
Bali yang mungkin saat ini sudah kurang dikenali atau tidak
diketahui lagi. Dengan mengetahui khasiatnya melalui Usada Taru
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Pramana maka merupakan isu penting untuk tergugah kembali
melestarikan dengan penanaman kembali serta pemeliharaannya.
Dengan demikian masyarakat luas yang ingin memanfaatkannya
akan dapat memperolehnya secara lebih mudah.
Daftar Nama Tumbuhan dalam Usada Taru Pramana
Nama tumbuh–tumbuhan yang disajikan berikut diurut
bedasarkan abdjad dan bukan bedasarkan urutan kedatangan
menghadap Mpu Kuturan dalam cerita. Nama–nama itu disertai juga
dengan nama nasional, dan nama ilmiah (bila diketahui). Selain itu
kegunaan atau khasiatnya disajikan sesuai dengan yang tersurat
dalam teks.
Nama – nama Tumbuhan dalam Usada Taru Pramana

2

Nama
Tumbuhan
(Bali)
Ampel
gading
Amplas

3

Ancak

Ancak / Ficus religiosa

4

Awar - awar

5
6

Awar – awar
brahma
Basa - basa

7

Base

Awar – awar / Ficus
septica
Awar – awar merah /
Ficus septica
Basa – Basa / Clausena
sp
Sirih / Piper betle L

8

Bawang
brahma

Bawang brahma /
Allium cepa

No.
1

Nama Tumbuhan
(Nasional/Ilmiah)
Ampel gading/
Bambosavulgaris
Amplas / Ficus ampelas
Burm. F
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Kegunaan / Khasiat
Sembur obat wajah
sakit sembab (semug).
Oleskan pada bibir
pecah – pecah
(belatukan).
Param pada kaki atau
obat merasa letih.
Jamu obat muntaber.
Param obat digigit ular
belang (lelipi poleng).
Ditempelkan pada
pusar sakit menceret.
Obat sakit tidak enak
badan (limuh).
Tetes hidung, obat
mimisan .
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9

Bawang bawang

Bawang – bawang /
Premna obtusifolia

Obat disentri.

10

Kaktus / Cereus
peruviabus
Maja / Aegle marmelos

Param obat lepera.

11

Belatung
gada
Bila

12

Bingin

Beringin / Ficus
benjamina

13

Blego

Bligo / Berincasa
hispida Cogn

14

Blimbing
manis
Blimbing
basi
Bunut bulu

Blimbing manis /
Averrhoa bilimbi
Blimbing basi /
Averrhoa carambola
Bunut bulu / Ficus
annulate
Buyung – buyung /
Vernonia cineria Less
Cemara / Casuaria
equisetifolia

15
16
17
18

Buyung buyung
Cemara

19

Cenana

Cendana / Santalium
album L

20

Cenangga

21

Cempaka
kuning
Carangcang
kawat

Cenangga / Milingtonia
hortensis
Cempaka kuning /
Millingtonia hortensis
Asparagus / Asparagus
sp

22
23

Cereme

24

Dagdagse

Cermai / Phyllanthus
acidus
Kolbanda / Pisonia alba
Span
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Param obat sakit biri –
biri.
Sembur obat pemalinan
rasa sakit menusuk
nusuk pada perut
bagian samping
(peliok).
Jamu obat sakit tiwang
tungtung tangis
(menangis terus, tidak
mau ditanyai).
Urap untuk orang
hamil.
Sembur untuk sakit
asma.
Sembur pada dada obat
asma.
Sembur pata uluhati
obat epilepsi.
Obat untuk tetes mata
orang kena guna – guna
asmara.
Param bayi yang kena
cacar, jamu untuk
sariawan.
Jamu obat demam.
Sembur obat tidak mau
mengantuk.
Kompres obat koreng
dan borok, luka pada
kemaluan.
Obat jampi (luka) pada
jari – jari.
Param obat kaki
kejang.
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25

Damuh damuh

26

Dapdap

27

Delima

28

30

Gadung
Kasturi
Galling galing
Gamongan

31

Gatep

32

Gedang

33

Gendolo

34

Ikut lutung

35

Ingan - ingan

36

Jali

37

Jarak

38

Jempiring

39

Jepun

40

Jeruju

41

Juwet

42

Kaleasih

29

Damuh – damuh /
Merrenia emarginata
HALL
Dedap / Erythrina
sumbumbrans
Delima / Punica
granatum L
Gadung / Dioscorea
pentaphylla
Galling – galling /
Cayratia trifolia
Lempuyang / Zingibera
zerumbet
Gayam / Inocarpus
fagiferus
Pepaya / Carica papaya
Gendola / Bassella
rubra L
Ikut lutung putih /
Acalipha hispida
Ingan – ingan /
Flemingia congesta
Roxb
Jali – jail / Coix
lacryma-jobi L
Jarak pagar / Ricinus
communis L
Kaca piring / Gardenia
florida L
Kamboja / Plumeria
acumminata Srt
Jeruju / daruju /
Acanthus ebracatus
Sekui/duwet / Eugenis
cumini Druse
Telasih / Ocimum
bacilicum l
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Urap untuk habis
bersalin.
Jamu obat perut bengka
(kembung)
Jamu obat sakit perut.
Obat sakit asma.
Urap obat desentri.
Urap obat tangan
lumpuh sebelah.
Jamu obat desentri.
Getahnya digigit lipan
(kelabang).
Jamu obat muntaber
Urap pada sekitar mata
sakit tumbuhan.
Melecuti kaki bayi
supaya bias berjalan.
Tetes mata buta.
Sembur obat tuli.
Sembur muka bayi
yang sakit memegeng
(diam tidak mau
bergerak)
Param obat sakit
pinggang.
Obat rematik.
Obat luka pada
kemaluan
(kongkangan)
Obat sakit disentri.
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43

Kalenco

44
45

Kaliyan
Keliki

46

Kaliombo

47

Kamurugan

48
49

Kangkan
yuyu
Kapas

50
51

Kapohpoh
Kasa – kasa

52

Kasegsegan

53

Kecubung

54

Kedondong

55

Kekara manis

56

Keladi

57

Keladi goak

58

Kelor

59

Kemuning

60

Kenarak

61

Kenari

Kelenco / Diospyros
malabarica
Kalian / Bleghia sp
Jarak kepyar / Jatropha
curcus L
Kayu ombo / Ficus
binendiskii
Kamurugan /
Gymnospetalum sp
Kangkang yuyu /
Cyclea barbata
Kapas / Gossypium
barbecius
Kepohpoh / Kapulaga / Anomum
maximum Roxb
Kasegsegan / Portulaca
oleracea L
Kecubung / Datura
metel L
Kedondong / Spondiac
dulcis
Kacang kara /
Phaseolus oleracea L
Talas / Colocasia
plumbea
Talas hitam / Alocasia
plumbea
Kelor / Moringa
oleifera Juss
Kemuning / Murraya
panicullata L
Rerak / Sapindus rarak
Dc
Kenari / Canarium
vulgare
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Obat sakit biri – biri.
Jamu obat mencret.
Obat jari – jari bengkak
bernanah
(katimubulan).
Obat sakit gigi.
Sembur sakit kepala
yang disertai pening –
pening.
Sembur untuk
gangguan pernafasan.
Obat lemah jantung.
Urap orang hamil.
Jamu pelancar bersalin.
Obat sakit perut melilit
– lilit.
Obat kena guna – guna.
Kompres obat borok.
Jamu untuk sariawan.
Param pada kaki obat
gelisah (sulit tidur).
Param obat kerayapan
bintil –bintil dan rasa
gatal pada kulit.
Tetes obat sakit mata.
Obat tetes gangguan
pernafasan.
Sembur obat mual.
Kulit pohon dijadikan
jamu obat sakit kepala.
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Kepah / Stercukea
foetida L
Kepah / Stercukea
foetida L
Benalu jeruk / Viscum
articulatum
Kayu kepel / Manglietia
glauca
Kepundung / Baccaurea
dulcis
Kesimbukan / Paederia
foetida L
Mentimun gantung /
Cucumus sativus
Mentimun rambat /
Cucumis sativus

62

Kepah

63

Kepahai

64
65

Kepasilan
juuk
Kepelan

66

Kepundung

67

Kesimbukan

68
69

Ketimun
gantung
Ketimun uku

70

Krasi

71

Keslegui

72

Kutuh

73
74

Lambon
kutuh
Lili gundi

75

Limo

76

Majegau

Lantana / Lantana
camara
Sidaguri / Sida
rhombhifolia l
Kapuk randu / Ceiba
petandra
Ketela pohon putih /
Manihot uttilisima
Legundi / Vitex trifolia
L
Jeruk Limo / Citrus
Amblicarpa
Gaharu / Aquilaria sp

77

Manas

Nenas / Annanas sp

78

Manggis

79

Miana
cemeng
Mica

Manggis / Garcinia
mangostana l
Miana cemeng / Coleus
scutellarrioides
Merica / Piper ningrum

80
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Param obat lumpuh.
Param obat digigit ular.
Tetes hidung obat
muntah – muntah.
Jamu pelancar bersalin.
Semur obat bengkak
pada pipi.
Obat bintik –bintik
pada kulit bayi.
Jamu obat keguguran.
Sembur obat mulas –
mulas pada kehamilan
muda.
Obat orang mual –
mual / mabuk.
Jamu dan urap bayi
umur 5 (lima) hari.
Obat bayi sariawan dan
sulit makan.
Param obat tubuh rasa
sakit.
Kompres sakit demam
Jamu untuk obat
kesemutan.
Obat mual-mual tapi
tidak mau muntah.
Jamu untuk obat
kencing nanah.
Obat krambit naga
(tilas naga).
Urap dan jamu untuk
sakit mata tumbuhan
Sembur kepala pusing.
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81

Nangka jawa

Sirsak / Annona
Murricata L

82

Nyuh gading

83

Pang

84

Paya

85

Pepe

86

Poh gedang

87

Pakel

Kelapa gading / Cocos
nucifera L
Pahang / Acasia robusta
Willd
Pare / Momurdica
charantia
Pepe / Sarcostemma
esculentum
Manga kestri /
Mangifera indica
Pakel / Mangifer sp

88

Paku jukut

Pakis sayur / Athyrium
esculentum

89

Paku lelipi

Paku / Crassula sp

90

Palit sedang

91

Pancarsona

92

Pangi

Palit sedangan / Thevea
peruviana K.Schum
Pancarsona / Tinospora
coriaceae
Keluak / Pangium edule

93

Paperon

Ki kuning /
Arccangelisia flava

94

Pengeng –
pengeng

95

Penyisih/sisih

Pengeng – pengeng /
Pedilanthus
tithymaloides
Penyisih / Phyllanthuis
buxifolius

96

Piling

97

Poh amplem

Saga / Abrus precatoris
L
Manga amplem /
Magifera sp

[22]

Obat untuk perut
kembung tidak bisa
buang air besar berak)
Untuk meruwat segala
mala
Jamu untuk orang sakit
memegeng.
Jamu obat limuh /
pingsan
Jamu obat muntaber.
Obat orang keguguran
Jamu untuk nuba
beling (abortus).
Jamu untuk
merangsang selera
makan.
Param disengat
kalajengking
Dipakai obat sakit
mata.
Obat segala penyakit
akibat perbuatan jahat.
Tetes hidung untuk
obat mimisan.
Dipakai untuk obat
belahan sakit pada
kepala.
Obat sakit kepala yang
disertai pusing pusing.
Tetes hidung untuk
orang kena
bebai(magic).
Jamu untuk obat
merasa haus.
Sembur obat sakit
terasa menusuk nusuk
pada perut bagian
samping.
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98

Poh heni

99

Pucuk

100

Pule

101

Samlung

102
103

Sambung
tulang
Sembung

104

Sekapa

105

Sempol

106

Sentul

107

Sotong

108

Sumaga

109

Sumanggi

110

Suren

111

Tabia dakep

112

Tangi

113

Tajung

114

Taru buwu

115

Taru manis

116

Taru pala

Manga heni / Magifera
sp
Kembang sepatu /
Hibiscus rosasinensis
Pule / Alxian
reinwardtii
Samlung / Epipremnum
pinatum ENGL
Patah tulang /
Euphorbia turivalling L
Sembung / Blumea
balsamifera Dc
Gadung / Diosscorea
hispida L
Sempol / Hedychium
ceronarium
Kecapi / Sandoricum
koetjape Merr
Jambu biji / Psidium
guajava L
Jeruk keprok / Citrus
nolibis
Semanggi / Marselia
crenata
Suren / Toona sureni
Merr
Puyang / Piper
retrofractum
Bungur /
Lagerstroemiaspeciosa
Tanjung / Mimusop
elegi L
Buwu/buhu / Albizia
procera
Katu / Sauropus
androginus
Pala / Dipterocarpus
haseltii
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Sembur untuk obat
lemah jantung
Jamu pelancar bersalin.
Jamu untuk obat panas
Urap untuk sakit
epilepsy (ayan)
Getahnya dioleskan
untuk obat levera.
Jamu untuk obat sebahe
(perut sakit terasa
panas)
Urap untuk obat bisul.
Dijadikan urap obat
panas dan air dalam
bunga dipakai tetes
mata.
Jamu untuk obat
mencret.
Obat Mencret
Param untuk sakit
encok.
Untuk kompres/
membersihkan koreng.
Urap obat segala
bengkak.
Jamu obat epilepsi
(ayan)
Param obat sulit tidur.
Sembur untuk obat
sakir buh(perut buncit)
Jamu obat tuju bengang
(rematik)
Jamu obat suara parau
(serak).
Sembur obat sakit perut
terasa melilit.
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Jeruk sitrun / Citrus
aurantifolia
Tebu hitam / Saccharum
officinarum
Bendo / Artacarpus
elastius
Teleng / Clitoria
ternatea L
Tigaron / Crataeva
nurvala Buch Ham
Suwek duri /
Amorphopalus sp

117

Terong

118

Tebu malem

119

Teep

120

Teleng

121

Tigaron

122

Tiih

123

Tingkih

Kemiri / Aleurites
Molluccana Willd

124

Taru tingulun

125

Taru wani

Tingulun / Protium
javanicum
Kemang / Mangifera
caesia Jack

126

Tuwung

127

Uduh

128

Uwut – uwut

129

Wit uyah –
uyah
Kroya

130

Terong duri / Solanum
sp
Uduh / Pinanga
coronata
Uwut – uwut / Aleurite
moluccana
Uyah – uyah / Ficus
quercifolia
Kroya / Ficus infectoria
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Pakai urap obat bintil
bintil pada kulit bayi.
Obat sakit buh.
Getahnya dipakai obat
sakit pada lidah.
Sembur obat sakit
kejang.
Tetes pada mata untuk
orang sinting.
Ditambus diurapka
pada telapak kaki yang
sakit (entelan)
Dipakai pepuser
(sejenis urap ditempel
kan pada tali pusar bayi
yang mau lepas)
Jamu untuk obat
mencret
Getahnya dicampur
minyak kelentik untuk
obat curek (telinga
bernanah)
Param untuk obat
terasa letih.
Edan - edan prana
(lemah syhwat)
Dipakai urap untuk
patah tulang.
Urap obat koreng dan
borok.
Sembur pada ubun –
ubun dan uluhati, obat
sakit kejang
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Penutup
Naskah lontar tidak semata mata merupakan barang usang
yang berdebu, tetapi kini telah merupakan barang penting dan
terawat. Naskah lontar merupakan suatu bukti kemampuan
keberaksaraan dan kemampuan baca masyarakat pada zamannya
berbagai pengetahuan juga terungkap pada naskah lontar dan salah
satunya adalah pengetahuan tentang kesehatan seperti yang
terungkap dalam naskah lontar Usada Taru Pramana. Pengetahuan
yang berkaitan dengan kesehatan ini meliputi macam–macam
penyakit, bahan–bahan obatnya yang sebagian besar berasal dari
tumbuh–tumbuhan, cara meramu obat dan jenis–jenis obat, serta
macam–macam seperti: loloh (jamu), simbuh (sembur), usug (gosok
sambil ditepuk), pupuk (obat tempel), uap (urap), tutuh (tetes), dan
oles (oles). Pengetahuan tentang kesehatan tersebut masih ada yang
diterapkan di masyarakat karena dianggap hanya alami dan memiliki
efek samping yang relatif lebih sedikit.
Tumbuh–tumbuhan yang disebutkan dalam lontar Usada
Taru Pramana yang menjadi bahan obat, saat ini sudah semakin
jarang diketahui. Bahkan telah ada merupakan tumbuhan yang
langka dan sulit didapatkan misalnya seperti tumbuhan kaliyan
(bleghia sp), jeruju (acanthus ebracatus), sempol (heychium
ceronarium), pohon kepel (maglietia glauca), dan lain lain. Dengan
demikian Usada Taru Pramana ini selain sebagai wadah inventarisasi
nama–nama tumbuhan, juga dapat merupakan inspirasi untuk
penanaman kembali dan pemeliharaan jenis-jenis tumbuhan tersebut
agar tidak menjadi langka bahkan punah dan sulit didapatkan ketika
akan memanfaatkannya. Tumbuhan itu akan menjadi fungsi ganda
yaitu selain sebagai bahan obat juga sebagai koleksi tumbuhtumbuhan dan pelestarian lingkungan.
[25]
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Menjaga Lingkungan, Menanam
Tumbuhan, dan Hidup Sehat: Bercermin
Pada Teks Taru Pramana dan Aji Janāntaka
I Wayan Suardiana
Pendahuluan
ndonesia adalah negara multi etnik, multi kultur, dan multi
agama dan apabila salah kelola rawan menimbulkan konflik
antar suku dan entis tersebut. Lebih-lebih belakangan,
kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara di Nusantara yang
tercinta ini, sedang mengalami banyak godaan. Godaan itu selain
karena pengaruh zaman global juga akibat kurang siapnya mental
kita dalam menata diri untuk menggali potensi-potensi bangsa
terutama warisan adiluhung para nenek moyang yang tersimpan
dalam naskah. Ketidaksiapan kita dalam mewacanakan dan
merumuskan lokal genius se-Nusantara itulah salah satu pemicu
tercerabutnya generasi Indonesia dari jati diri peradaban bangsa kita
yang terkenal adiluhung itu.
Melalui penggalian nilai-nilai lokal genius se-Nusantara ini
kita akan mendapatkan jawaban bagaimana leluhur kita dahulu
menata kehidupan yang adab dan berbudaya, menjaga alam dan
melestarikan peradaban berabad-abad. Dari sekian persoalan
berbangsa yang kita hadapi, salah satu misalnya tentang lingkungan
hidup, kita di Indonesia masih sangat jamak melakukan kekeliruan
dalam menata diri dalam hal menjaga keasrian lingkungan sehingga

I
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sering terjadi bencana alam melanda negeri ini. Kalau mau
memperhatikan peradaban leluhur kita yang tersimpan dalam naskah
yang memuat tentang pelestarian lingkungan secara holistik, sebagai
tersimpan dalam tradisi Bali dengan judul Taru Pramana dan Aji
Janāntaka, misalnya, tentulah kita akan terhindarkan dari bencana.
Selain itu, dalam teks Taru Pramana tersuratkan aneka tanaman obat
yang merupakan tanaman herbal yang selama ini juga terabaikan
oleh masyarakatnya.
Dalam teks Aji Janāntaka tersuratkan beberapa tumbuhan
yang lazim dijadikan bahan bangunan dan kembang yang layak
dijadikan sebagai sarana persembahan. Teks ini layak dijadikan
acuan dalam menjaga kelangsungan hidup pepohonan yang ada di
Nusantara (khususnya Bali), karena dari beberapa tumbuhan yang
disebutkan, saat ini ada di antaranya sudah mulai jarang bahkan tidak
pernah ditanam atau dibudidayakan oleh masyarakat. Bila isi teks ini
tidak segera disebarluaskan dalam kalangan yang lebih luas maka
ada kekhawatiran akan punahnya beberapa jenis pepohonan itu serta
implikasinya lebih lanjut, lingkungan pun akan menjadi terancam.
Yang lebih penting, dalam konteks keharmonisan antara alam yang
niskala (kasat mata) dengan alam sekala (nyata) bila masyarakat
Hindu tidak memperhatikan fungsi beberapa pepohonan
sebagaimana tersurat dalam teks Aji Janāntaka itu maka diyakini
akan terganggunya kehidupan nyata ini akibat terkena kutukan dari
Yang Kuasa. Sebab, sebagaimana tersurat dalam teks Aji Janāntaka
bahwa hanya jenis pohon tertentu saja yang layak dijadikan sebagai
bahan bangunan, lebih-lebih bangunan yang memiliki nilai religius.
Terklasifikasikannya jenis pepohonan yang layak dijadikan
sebagai bahan bangunan seperti itu, tidak lepas dari kualitas kayu
dari masing-masing pepohonan tersebut sesuai dengan kecusian dan
[28]
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tingkat ketahanannya. Semakin memiliki tingkat kesucian yang
tinggi dan mempunyai kualitas ketahanan yang lebih baik maka
pepohonan tersebut semakin memiliki nilai jual yang lebih mahal.
Persoalannya sekarang, banyak masyarakat (baca: Bali) yang tidak
memahami jenis-jenis pepohonan yang memiliki fungsi yang spesifik
sebagaimana telah disebutkan di atas. Lebih parah lagi, geliat
masyarakat untuk menanam pohon dewasa ini berhenti hanya sebatas
wacana.
Fenomena di atas, penting untuk kita sikapi bersama agar
kepunahan satu jenis tanaman (obat) atau pepohonan (kayu keras)
tidak diikuti oleh tanaman dan pohon yang lainnya. Caranya, tentu
dengan jalan lebih intensif lagi meneliti dan menyebarluaskan nilainilai kearifan lokal yang tersimpan di dalam naskah itu supaya dapat
diketahui dan dipahami oleh kalangan masyarakat yang lebih luas.
Dan, yang terakhir adalah ada usaha untuk membudidayakan
tanaman dan pepohonan sebagaimana tersurat dalam teks lontar Taru
Pramana dan Aji Janantaka tersebut.
Kedudukan dan Fungsi Teks Taru Pramana dan Teks Aji
Janāntaka dalam Khazanah Naskah Bali
Teks Taru Pramana mengemukakan khasiat obat yang
terkandung dalam 168 tetanaman. Naskah tradisional (lontar) Bali
yang memuat masalah pengobatan dapat digolongkan menjadi dua,
yakni golongan usada dan golongan tutur (Sukersa, 1996: 59).
Golongan usada memuat tentang cara-cara memeriksa pasien,
memprakirakan penyakit yang diderita, peramuan obat, pengobatan,
berbagai upacara yang berkaitan dengan masalah pencegahan dan
pengobatan serta rehabilitasinya. Golongan tutur memuat tentang
ajaran anatomi, falsafah sehat-sakit, aksara gaib, lambang pengusir
[29]
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penyakit dan untuk penyembuhan, padéwasan mengobati orang sakit
serta berbagai penafsiran terhadap masalah sehat dan sakit (Nala,
1993: 93).
Teks Aji Janāntaka merupakan salah satu teks tutur (ajaran)
dalam klasifikasi naskah Bali. Naskah Bali yang tergolong klasifikasi
tutur ini dimasukkan ke dalam kelompok naskah-naskah keagamaan
dan etika (Agastia, 1985: 152). Naskah-naskah dengan judul tutur
sangat banyak ditemui. Pada dasarnya teks-teks ajaran di Bali tidak
saja menggunakan judul tutur namun juga ada yang menggunakan
judul aji sebagaimana teks Aji Janāntaka ini. Kata aji dalam hal ini
lebih mengacu kepada ajaran atau ilmu (Bdk. Warna, 1993: 9).
Berdasarkan data dan penelusuran penulis, ada 102 judul teks jenis
tutur dan yang telah dibuatkan ringkasannya baru 88 buah (Disbud,
2007).
Teks tutur atau aji isinya tidak saja berkaitan dengan ajaranajaran keagamaan atau uraian tentang kosmos, namun juga memuat
penjelasan-penjelasan tentang pengetahuan tertentu, seperti
pengetahuan pengobatan atau penyembuhan (Weck, 1976: V). Istilah
tutur juga secara panjang lebar pernah dibicarakan oleh Haryati
Soebadio ketika meneliti lontar Jñànasiddhànta sebagai garapan
disertasinya. Ia setuju dengan pendapat Zoetmulder yang
mengatakan term tutur adalah terjemahan dari kata småti dalam
bahasa Sanskerta (1971: 3). Småti sendiri berarti ingatan, kenangan,
kesadaran (Zoetmulder, 1997: 1111). Jadi naskah-naskah tutur atau
aji, memuat tentang “tafsiran”, “kajian” oleh seorang ahli terhadap
ajaran-ajaran yang telah ada.
Juynboll memasukkan sejumlah naskah yang tidak memakai
judul tutur dalam bagian ini, di antaranya yang terpenting adalah
Bhuwanasangkûepa, Bhuwanakoûa, Wrehaspatitattwa, dan yang lain
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(Agastia, 1985: 153). Sementara Gedong Kirtya sebagai salah satu
pusat penyimpanan naskah lontar terbesar di Bali juga memasukkan
naskah tanpa judul tutur atau aji ke dalam golongan teks tutur ini
(Suwidja, t.t.). Naskah-naskah ini kebanyakan memakai bahasa Jawa
Kuno, ada pula yang ditulis memakai bahasa Bali, atau campuran
bahasa Jawa Kuno dengan bahasa Bali.
Teks Aji Janāntaka sebagaimana telah disebutkan di atas
merupakan salah satu teks jenis ajaran di Bali. Isinya kurang
dipahami oleh masyarakat luas karena umumnya teks ini hanya
dimiliki oleh mereka yang berprofesi sebagai tukang bangunan
(undagi) saja. Sebab, di Bali umumnya hanya para rohaniwan dan
undagi saja yang akan memberikan pemahaman kepada masyarakat
bahwa kayu jenis apa boleh untuk membuat bangunan apa. Kondisi
ini sangat berbahaya bagi keharmonisan alam ke depan, karena
apabila teks Aji Janāntaka hanya diketahui isinya oleh sekelompok
orang dalam hal ini undagi dan rohaniwan saja maka masyarakat
akan semakin jauh dari tradisinya. Oleh karena demikian
penyebarluasan isi teks Aji Janāntaka memiliki nilai yang strategis
bagi keharmonisan alam.
Teks Taru Pramāna
Naskah Taru Pramāna menggunakan bahasa Bali bercampur
bahasa Jawa Kuno. Disebutkan Raja Mpu Kuturan dalam melakoni
profesinya sebagai dukun mengalami masa cekak (tan sidhi), setiap
yang diobati tidak sembuh bahkan banyak yang sampai meninggal.
Oleh karenanya beliau melakukan tapa di atas pembakaran mayat di
kuburan dan berhasil mendapatkan anugrah dari Hyang Bhatari
(Sinar Suci Tuhan). Atas anugrah itu Raja Mpu Kuturan berhasil
menarik sukma semua tetumbuhan yang ada di alam raya ini untuk
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menghadapnya. Ada 168 tumbuhan menghadap Raja Mpu Kuturan
menyampaikan khasiat obat yang dikandungnya.
Tumbuh-tumbuhan yang menghadap itu menyampaikan
khasiatnya masing-masing; campurannya, baik sesama tetumbuhan
maupun dengan bahan lainnya; takarannya; cara pembuatannya; dan
cara menggunakannya.
Teks Taru Pramāna sering diucapkan dalam ungkapanungkapan verbal ketika tokoh publik memberikan sambutan bahkan
juga jamak disitir dalam artikel-artikel ilmiah maupun jenis-jenis
artikel lainnya. Ironisnya, tidak ada usaha-usaha untuk
membudidayakan jenis-jenis tumbuhan yang direkomendasikan
sebagai bahan obat seperti yang disuratkan dalam teks Taru
Pramāna ini.
Teks Aji Janāntaka
Teks Aji Janàntaka yang digunakan sebagai bahan analisis
ini menggunakan bahasa Jawa Kuno bercampur dengan bahasa Bali.
Naskah ditulis pada enam belas lembar daun lontar, tersimpan di
Perpustakaan Lontar Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Jl. Ir. Juanda
No.1 Niti Mandala-Renon, Denpasar. Pada kolofon naskah tertulis:
“Ithi Tutur Aji Janāntaka. Puput sinurat ring dina, radité, pon,
medangsya, pangelong, 1 Iúaka 1875. Sané nedun malih, puput ring
rahióa, Úa, U, wuku Bala, Iúaka, 1907, tanggal, 5 Mei 1985. Kûama
tityang I Wayan Samba”. “Ini Tutur Aji Janàntaka. Selesai ditulis
pada hari, Minggu, Pon, Medangsia, sehari setelah bulan purnama,
Tahun 1955 M. Yang menyalin kembali, selesai pada hari, Sabtu,
Umanis, wuku Bala, Iúaka, 1907, tanggal, 5 Mei 1985. Maafkan
hamba I Wayan Samba!”
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Sebagaimana tercatat pada kolofon di atas, teks Aji
Janāntaka yang digunakan sebagai bahan analisis ini merupakan teks
alih aksara yang dilakukan oleh I Wayan Samba dari teks yang telah
ditulis pada tahun 1955 M. Selanjutnya I Wayan Samba sendiri
menyalin teks awal dan selesai ditulis pada tanggal 5 Mei 1985 M.
Setelah dipahami isinya secara keseluruhan dapat diuraikan
beberapa hal yang penting berkaitan dengan teks ini sebagai berikut
ini.
Sinopsis Teks Aji Janāntaka
Tersebutlah seorang raja di negeri Janàntaka bernama
Prabhu Partipa memiliki lima orang patih: Matwa, Rangga,
Tumenggung, Arya, dan Kadéyan. Selain lima para patih itu, ada lagi
pejabat yang lainnya seperti: Punggawa, Manca, Påêbêkêl, Pacalang,
Kliyan Banjar, dan Kasinoman. Disebutkan, Sang Prabhu dan para
patih serta segenap pejabat pemerintahannya itu sedang terserang
wabah lepra yang tidak mempan diobati dengan obat-obatan
tradisional (uûadha).
Prabhu Partipa lalu mengutus Patih Matwa untuk menghadap
kepada Bhaþara Dharma di sorga untuk memohon obat, karena
menurut beliau hanya Bhaþara Dharma sajalah yang mampu
melenyapkan penyakit yang menyerang negeri beliau. Alkisah,
berangkatlah Patih Matwa ke Sorgaloka untuk menyampaikan
keadaan tersebut kepada Bhaþara Dharma. Bhaþara Dharma ternyata
tidak berkenan untuk mengobati penyakit Cukil Daki (lepra) yang
memang tidak dapat dilukat (disucikan) oleh Úiwa Budha itu.
Sebagai jalan keluarnya, Bhaþara Dharma menyarankan agar mereka
pindah dari negeri Janàntaka ke Wanapringga. Setelah mereka
pindah ke negeri baru itulah nantinya Bhaþara Dharma akan
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memberikan panglukatan (pembersihan). Pembersihan itu sifatnya
melebur segala penyakit yang mereka derita sehingga bila telah
memohon pembersihan dari Bhaþara Dharma itu mereka akan
sumuanya meninggal dan kembali hidup menjadi pepohonan.
Selanjutnya, beliau memberikan Tirtha panglepasan pramaóa (air
suci pencabut nyawa) yang akan digunakan setelah 42 hari (salêk
ûapta wé) kepindahan mereka di Wanapringga.
Semua petunjuk Bhaþara Dharma dilaksanakan oleh orangorang Janàntaka, yang mengakibatkan mereka mati semua dan
tumbuh menjadi pepohonan, sesuai dengan pangkat (wangsa)
masing-masing.
Setelah semua orang-orang Janàntaka meninggal dan tumbuh
menjadi pepohonan, Bhaþara Dharma kemudian turun ke dunia
menuju Wanapringga sesuai dengan janji beliau kepada Patih
Matwa. Kedatangan beliau disambut oleh pohon Bayur dan pohon
Gempinis yang selanjutnya mengantar beliau sampai ke
Wanapringga. Prabhu Janàntaka serta seluruh rakyatnya sangat
girang hatinya melihat kedatangan Bhaþara Dharma ke tempatnya.
Beliau beserta rakyatnya menghaturkan buah-buahan kepada Bhaþara
Dharma karena saat itu musimnya mereka berbuah.
Bhaþara Dharma segera melebur segala kecemaran pada
pepohonan tersebut dengan yoga-Nya. Pohon Gempinis dan pohon
Bayur mohon agar dirinya paling didahulukan, kemudian menyusul
yang lainnya. Sebelum diberikan air pembersihan, Bhaþara Dharma
mengingatkan agar pepohonan tersebut teringat akan wangsa-nya
masing-masing sebagaimana ketika mereka masih hidup sebagai
manusia. Semua pepohonan yang berasal dari wangsa seperti:
Prabhu, Patih, Arya, Rangga, Demung, Demang, Tumenggung,
Pacalang, Påěběkěl, Kliyan Banjar, Kasinoman, dan Juru Arah itu,
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mendapat amanat dari Bhaþara Dharma bahwa pepohonan dimaksud
tidak boleh digunakan sebagai bahan bangunan tempat suci, karena
mereka pernah terkena penyakit Cukil Daki (lepra). Selanjutnya
Bhaþara Dharma memberikan kutukan bagi mereka yang melanggar
amanat beliau yakni memakai pepohonan cuntaka (tidak suci)
sebagai bahan bangunan tempat suci seperti pura akan kena kutukan
tidak mendapatkan keselamatan dan kurang pangan bagi pemilik
pura, serta pemilik rumah. Yang terpenting isi kutukan Bhaþara
Dharma bagi sekalian umat manusia (baca Hindu) yang tidak
mengindahkan perintah beliau menggunakan pepohonan di luar
klasifikasi yang diperkenankan sebagai bahan bangunan tempat suci
akan mengakibatkan jagad raya ini tidak harmonis, karena
disebutkan tempat suci (pura) telah dimasuki makhluk halus bernama
Dété, Bhuta Kàla, Jin, dan Sétan. Kutukan itu berlaku sepanjang
zaman. Selain amanat tersebut masyarakat Hindu juga hendaknya
menghindari pemakaian pepohonan cuntaka (kotor secara niskala)
sebagai bahan tiang bangunan (saka), seperti: kayu dari pohon
Bengkulitan, kayu dari pohon yang telah cacat akibat dimakan hama
(Taru Brokan), pohon Embud ati, Soca menengan ûunduk, dan Soca
nyuwun lambang. Bila itu dilanggar, fatal akibatnya bagi
keharmonisan di alam sekala (nyata) ini!
Setelah Bhaþara Dharma selesai anglukat (meruat)
pepohonan jelmaan manusia di atas, kemudian datanglah pepohonan
yang berbunga harum (Taru Merik), seperti: pohon Cendana,
Cempaka Putih, Cempaka Kuning, pohon Sari, pohon Menyan,
menghadap beliau untuk mohon pembersihan diri. Bhaþara Dharma
berkenan dan selanjutnya beliau menuju tempat Taru Merik di
sebelah Timur Laut dari Wanapringga. Mereka dianugrahi air suci
oleh Bhaþara Dharma sebagai pembersihan. Selanjutnya setelah
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mereka memperoleh pembersihan, Bhaþara Dharma memberikan
Taru Merik klasifikasi sesuai dengan tingkatan wangsanya, dan juga
kegunaannya bagi kehidupan manusia khususnya bagi bahan
pembuatan tempat suci dan tempat bangunan rumah tempat tinggal.
Di antara sekian banyak pepohonan yang berbunga harum,
hanya pohon Campaka Wilis (Campaka Hijau) yang tidak mau
meminta air suci kepada Bhaþara Dharma, namun setelah semua para
pepohonan yang berbunga harum itu mendapatkan air suci, Campaka
Wilis baru meminta air suci itu kepada Bhaþara Dharma. Bhaþara
Dharma menolak permintaan pohon Campaka Wilis. Sejak itu,
pohon Campaka Hijau disebut pula dengan nama pohon Basé karena
masih terpengaruh kekuatan kotor dari Bhutakàla Dêngên sehingga
disebut pula dengan nama pohon Kasépan (bhs. Bali berarti
terlambat). Oleh Bhaþara Dharma, pohon Campaka Hijau kemudian
dikutuk apabila dikemudian hari dipakai sebagai bahan bangunan
tempat suci, maka Sinar Suci dari Tuhan (Dewa-Dewi) tidak akan
berkenan berstana di tempat itu. Begitu pula bila digunakan bahan
bangunan berupa dapur, Hyang Amåtha tidak akan memberkati si
pemilik rumah sehingga mengakibatkan kekurangan pangan, dan
apabila digunakan sebagai bahan bangunan tempat tinggal, si
empunya rumah akan terkena penyakit yang tidak akan mampu
disembuhkan dengan segala macam obat karena rumah itu telah
dimasuki oleh Bhuta Cuwil.
Selanjutnya Bhaþara Dharma berkenan menyucikan beberapa
jenis pepohonan serta memberikan anugrah berupa kegunaannya
masing-masing bagi kehidupan manusia serta asal muasal dari
pepohonan tersebut. Terakhir, menghadaplah segala jenis tetanaman
bunga yang berbunga harum datang menghadap memohon untuk
diberkati air suci untuk pembersihan. Mereka semua diberkati,
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kecuali dua pohon bunga Jempiring Alit (I Tulud Nyuh) dan bunga
Salikonto. Bunga Jempiring Alit (I Tulud Nyuh) karena takut
memohon ai suci selanjutnya oleh Bhaþara Dharma dikutuk agar di
kemudian hari bunganya dikerubuti semut, sedangkan bunga
Salikonto akibat banyak omong selanjutnya oleh Bhaþara Dharma
dikutuk supaya sari bunganya dikerubuti ulat. Akibat kutukan itu
sampai sekarang bunga Jempiring Alit (I Tulud Nyuh) bunganya
selalu dikerubuti oleh semut dan sari bunga Salikonto disenangi oleh
ulat. Kedua pohon bunga itu tidak diperkenankan digunakan sebagai
sarana upakara/sesajen. Bila itu dilanggar oleh sekalian umat Hindu
maka Tuhan akan tidak membekati segala persembahannya serta
beliau akan tidak berkenan memberikan anugrah kepada sekalian
umat manusia!
Tingkatan Pepohonan Menurut Jabatan, Wangsa, dan
Manfaatgunanya
Berdasarkan jabatan, teks Aji Janāntaka menyebutkan
pepohonan memiliki tingkatan-tingkatan. Tingkatan itu sesuai
dengan nama jabatan si pepohonan ketika mereka masih hidup
sebagai manusia sebagaimana kisah Prabhu Partipa dari Janàntaka di
atas. Adapun tingkatan-tingkatan itu dapat diklasifikasikan dalam
daftar tabel sebagai berikut.
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No.

Nama Jabatan

1.

Prabhu

2.

Patih

3.

Arya

4.

Rangga

5.
6.
7.

Demung
Demang
Tumenggung

8.

Pacalang

9.
10.

Påbêkêl
Klian Banjar

11.
12.
13

Kasinoman
Juru Arah
Raréncék

Nama Pohon
Sebelum Memperoleh
Setelah Memperoleh
Pembersihan dari
Pembersihan dari
Bhaþara Dharma
Bhaþara Dharma
Nangka
(Artocarpus Kêtéwél
integra MERR)
Têgês
Jati (Tectona grandis
LINN)
Bênda/Têhêp
Bênda/Têhêp
(Artocarpus
elastica
REINW)
Pêntul
Sêntul (Sandoricum
Kucape MERR)
Ungu/Tangi
Tangi
Kladiana
Kladi
Kapundung, Kepundung Kapundung
(Baccaurea racemosa
MUELL)
Buni Mawoh, Buni berbuah
(Antidesma
bunius STRENG)
Bêngkêl
Bêngkêl
Pulêt, Kayu nasi
(Chrysophyllum
Roxburghii G.DON)
Taru Pulêt
Kalimênuh
Pepohonan Sembarangan

Catatan: Semua jenis pepohonan di atas kayunya tidak boleh
digunakan sebagai bahan bangunan tempat suci karena
pernah terjangkit penyakit Cukil Daki (lepra), namun
diperkenankan sebagai bahan bangunan tempat tinggal!
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Klasifikasi pepohonan yang berbunga harum dapat
dikelompokkan berdasarkan keturunannya (wangsa) sebagai berikut.
No.

Nama Pohon

Wangsa/Golongan

1.

Cendana (Santalum album LINN)

2.

Sari

3.

Majêgau

4.

Cempaka
Putih
Champaca LINN)

5.

Camara Pundak

6.

Cempaka
Kuning
Champaca LINN)

7.

Dhamulir/Dhamalir

8.

Kwanditan

9.

Kajimas
BL)

10.

Boni Sari
STRENG)

11.

Piling

12.

Pulé (kayu gabus
scholaris R.BR)

13.

Menyan (Styrax spec.div)

14.

Bentawas

15.

Gempinis

16.

Bayur (Pterospermum javanicum

Bràhmana Kêmênuh
Bràhmana Kênitén

(Duabanga

(Michelia
Bràhmana Manuabha
(Michelia
Bràhmana Mas
moluccana

(Antidesma

bunius

(Alstonia

Bràhmana Andapan

JUNGH)
17.

Lot

18.

Kaliasêm

19.

Tutup

Bràhmana Budha
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Perwujudan dari masing-masing pohon kayu di atas di
antaranya disebutkan sebagai berikut.
No.

Nama Pohon

Perujudan
Dari

Simbol

1.

Cendana

Parama Úiwa

Idêp (pikiran)

2.

Majegau

Úadha Úiwa

Bayu (tenaga/
kekuatan)

3.

Cempaka Putih
(Michelia
Champaca LINN)

Úiwa Jati
(Sanghyang
Úiwa Tiga)

Sabda (ucapan)

4.

Taru Sari

Úiwa Guru

-

5.

Piling

Úiwa Tunggal

-

Catatan:
•

Pohon Gempinis, Bayur, dan Bentawas, boleh digunakan
sebagai bahan bangunan tempat suci dan diperkenankan pula
untuk bahan bangunan tempat tinggal karena termasuk ke
dalam Taru Tigang Sanak (Pepohonan tiga rumpun).
Ketiganya diberikan wewenang oleh Bhaþara Dharma
sebagai bahan bangunan sembarangan (jenis bangunan apa
saja/(sakama-kama!))

•

Setiap pepohonan yang berbunga harum dapat dijadikan
sebagai bahan bangunan tempat suci, seperti pura dan lainlainnya!

•

Bila membuat arca, pratima, pralingga, sebagai simbol dari
perujudan Sinar Suci Tuhan (Déwa) maka diharapkan
memakai bahan dari pohon berbunga harum ini. Dalam
penggunaannya harus disesuaikan dengan kualitas kayu dari
pepohonan dimaksud serta disesuaikan dengan kebutuhan,
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seperti berat atau ringannya, ketahanan, dan serat kayunya!
•

Taru Sari boleh digunakan sebagai bahan bangunan tempat
suci berupa Kamulan 1)!

•

Pohon Piling diperkenankan sebagai bahan bangunan
tempat suci berupa Piasan 2)!

Manfaat guna dari beberapa jenis pepohonan untuk bahan
bangunan seperti di bawah ini.
No.

Nama Pohon

1.

Slampitan

2.

Manfaatgunanya

Penjelmaan

Sidhêm

Dapat digunakan
sebagai bahan

Merupakan
titisan

3.

Balalu

bangunan berupa

Widyadara

4.

Miying Katêkék

5.

Juwêt, Duwet/Jamblang
(Sunda) (Eugenia cumini

tempat penyimpanan
padi (lumbung) dan
dapur

MERR)
6.

Kalikukun/Jw.:Walikukun,
Sunda: Ki Térong

Dapat digunakan
sebagai bahan

(Actinophora Buurmani
KDS)

bangunan berupa
tempat penyimpanan

7.

Kalimoko

padi (lumbung),

8.

Klampwak, Jambu utan
putih (Eugenia spec)

dapur, sebagai
sunduk (kasau), dan

9.

Talicung

la(h)it (pasak).

Kàla Catur
Sanak; Kàla
Tuwa, Kàla
Madhé, Kàla
Bang, dan
Kàla Huruju

Kamulan: Sanggar/kuil keluarga untuk memuja “Tri Sakti” dan arwah
leluhur (Kamus Bali-Indonesia, 1993: 332).
2)
Piasan: Balai suci tempat menghias “pratima” dsb. atau tempat sajen
(Kamus Bali-Indonesia, 1993: 523).
1)
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Catatan:
Khusus untuk pohon Klampwak dapat digunakan sebagai
kusen rumah dan daun pintu serta memiliki manfaatguna ganda;
selain ia memiliki kekuatan yang sangat tahan terhadap cuaca, juga
dapat berfungsi untuk menolak segala pengaruh negatif dari
perbuatan orang jahat kepada si empunya rumah!
Selain memberikan klasifikasi pepohonan untuk bahan
bangunan, teks Aji Janāntaka juga memberikan klasifikasi terhadap
pepohonan yang memiliki bunga harum (sekar merik) yang
boleh/tidak diperkenankan digunakan sebagai bahan upacara
(sesajen). Pepohonan yang bunganya dapat digunakan sebagai bahan
sesajen diberi nama Sekar Madéwi. Yang termasuk Sekar Madéwi
adalah: sandat (kenanga (Canangium odoratum BAILL)), kamboja
(Plumiera acuminata AIT), canigara, tigaron, sêbita, kembang
kuning, kamoning, tigakancu, tampak béla, katêrangan, nagasari
(pênaga lilin, p. putih, p. suga (Mesua ferrea LINN), mênuh (melati
(Jasminum Sambac AIT)), jêmpiring (kacapiring (Gardenia Agusta)),
pudhak sari, pudhak cinaga, pudhak kalaûa, sêkar gambir, saruni,
mitir, ratna, gadung kasturi, siyulan, kêmbang kêring, sekar harum
dalu, têlêng (bunga telang (Clitoria ternatea LINN)), sêkar bayöm
agung, waribhang dan kelasnya, sêkar érmawa (bunga mawa), sêkar
érgula, angsokasti, soka (angsoka) padhapa, soka natar, angsana,
tangguli harum, tangguli gênding, sudamala, cêmpaka gondok,
sunar malêm, dan sêkar sulatri. Sedangkan pohon yang tidak boleh
digunakan sebagai bahan sesajen ada dua yaitu sekar Jempiring Alit
(Tulud Nyuh) dan Salikonto.
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Teks Taru Premāna dan Aji Janāntaka dan Pelestarian
Lingkungan
Sebagaimana telah disinggung dalam pendahuluan di atas
bahwa bangsa Indonesia sedang menghadapi pengaruh zaman
global. Di tengah-tengah kuatnya pengaruh global itu, penting untuk
dicarikan pijakan agar bangsa kita tidak tercerabut dari akar budaya.
Pijakan itu secara faktual telah ada dalam budaya tulis yang telah
diwariskan nenek moyang kita kepada generasi penerusnya. Tinggal
maukah kita untuk membuka-buka teks yang tersimpan dalam
naskah yang kebanyakan telah berdebu itu? Dua judul teks dari
sekian banyak teks yang menuntun kita untuk dapat menghargai
lingkungan adalah teks Taru Pramāna dan Aji Janāntaka.
Sebagai salah satu penerapan ajaran “Tri Hita Karana” di
Bali, teks Taru Pramāna dan teks Aji Janāntaka, mengajarkan
kepada kita untuk selalu memelihara lingkungan dengan menghargai
pepohonan dengan cara menanam dan membudidayakannya. Di
antara sekian banyak jenis pepohonan yang ada di Nusantara,
pepohonan yang direkomendasikan oleh teks Taru Pramāna dan Aji
Janāntaka itu penting untuk dibudidayakan secara berkelanjutan,
karena pepohonan dimaksud selain mampu menjaga siklus
kehidupan di bumi juga memiliki nilai kesucian dan mampu
menyembuhkan beragam penyakit tanpa efek sampingan. Sebagai
salah satu bagian dari konsep Tri Hita Karana, bila satu unsur, yakni
pelestarian lingkungan tidak diperhatikan dengan baik maka konsep
itu akan timpang dan alam pun tidak harmonis.
Tri Hita Karana secara universal pada hakekatnya adalah
sikap hidup yang seimbang antara memuja Tuhan dengan mengabdi
pada sesama manusia serta mengembangkan kasih sayang pada alam
lingkungan (Wiana, 2004: 273). Konteks Bali, kasih sayang terhadap
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lingkungan ditransformasikan dalam tindakan yang holistik dari
menata parhyangan sebagai tempat umat melakukan sradha
(keyakinan) dan bhakti (sujud) pada Tuhan; pawongan, merupakan
aturan tata tertib yang menata hubungan antara anggota warga suatu
wilayah desa pakraman; dan palemahan, yaitu merupakan wilayah
desa adat dengan batas-batas yang jelas dan pasti. Dalam lingkungan
tempat tinggal yang lebih kecil, yaitu di tingkat keluarga, penataan
Tri Hita Karana dipersempit lagi. Khusus untuk palemahan dibagibagi lagi kedalam tiga kelompok tempat. Di hulu (luan) ditempatkan
bangunan tempat suci untuk keluarga, kemudian di tengah-tengah
ada rumah tempat tinggal, dan terakhir ada ruang terbuka untuk
menanam pepohonan yang berguna bagi respirasi udara (arah teben
(hilir) yang disebut teba3)). Di sinilah implementasi dan transmisi
nilai-nilai teks Taru Pramāna dan Aji Janāntaka mesti diterapkan
oleh segenap masyarakat. Setiap ruang terbuka mesti dimanfaatkan
untuk menanam pepohonan sesuai dengan jenis pepohonan dan
kecocokan tempatnya tumbuh, mulai dari hutan (dalam tataran luas);
tegalan (dalam lingkup desa pakraman); dan teba (dalam lingkup
tempat tinggal keluarga).
Dalam konteks tata ruang yang luas, tempat menanam
pepohonan dilakukan di hutan sebagai paru-paru dunia. Hutan,
tegalan, dan teba penting untuk diselamatkan dengan menanami
tumbuh-tumbuhan sesuai dengan kecocokan tempatnya tumbuh agar
lingkungan menjadi harmonis. Bila keharmonisan terwujud maka
kesejahteraan pun akan berangsur-angsur datang pula. Alam akan
sejahtera, bila kita memanfaatkannya secara seimbang antara
Teba: pekarangan bagian belakang rumah yang bersemak (Kamus BaliIndonesia, 1993: 703).
3)
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kebutuhan tempat tinggal dan tempat terbuka sebagai penyerapan air
dengan menanam pepohonan yang seimbang. Kalau manusia ingin
hidupnya sejahtera maka yang harus dilakukan terlebih dahulu
adalah mensejahterakan alam dan isinya. Alam memberikan manusia
tempat dan sumber penghidupan. Itu artinya alam telah ber-yadnya
kepada manusia. Karena itu, manusia pun wajib ber-yadnya kepada
alam. Proses timbal-balik yang mutualisme seperti itu disebut Cakra
Yadnya (Bhagawadgita III.16). Agar hidup kita harmonis dengan
alam maka kita senantiasa diwajibkan untuk memutar Cakra Yadnya
ini.
Paradoks dengan apa yang telah diuraikan di atas, meskipun
telah ada konsep Tri Hita Karana bahkan telah pula diwarisi tradisi
menghormati pepohonan dengan melakukan upacara Tumpek Uduh,
yang jatuh tiap 210 hari sekali, namun masih saja tumbuhan yang
disebutkan dalam teks Taru Pramānai dan Aji Janāntaka langka di
sekeliling kita. Hal ini selain karena kurangnya minat menyelami isi
teks dalam naskah Kuno juga karena kurangnya perhatian kita
terhadap lingkungan, khususnya terhadap pemeliharaan flora yang
tergolong tanaman keras. Lingkungan alam sejahtera bila kita telah
memposisikannya sebagaimana konsep Tri Hita Karana di atas.
Khusus untuk dapat menyelamatkan lingkungan lewat proses
penanaman pepohonan yang memiliki nilai sosial religius serta
menjaga kesehatan masyarakat maka penanaman pohon sebagaimana
direkomendasikan dalam teks Taru Pramāna dan Aji Janāntaka di
atas sangat mendesak untuk dilakukan.
Pentingnya ada gerakan yang serentak di seluruh Nusantara
untuk memelihara lingkungan alam dengan menanam pepohonan
khususnya pepohonan langka sebagaimana terdapat dalam teks Aji
Janāntaka dan tetanaman obat sebagaimana tersuratkan dalam teks
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Taru Pramāna. Memelihara lingkungan dalam wujud menanam dan
pembudidayaan tanaman, khususnya yang termasuk ke dalam
klasifikasi sebagaimana disuratkan dalam teks Aji Janāntaka itu
berarti secara langsung kita telah memutar Cakra Yadnya
sebagaimana diamanatkan dalam Bhagawadgita III.16.
Simpulan
Teks Taru Pramāna menyuratkan tentang khasiat beragam
tanaman obat, campuran obat, cara membuat, cara mengobati, dan
upacara ikutan sebagai pelengkapnya. Teks ini menjadi penting di
tengah-tengah perkembangan IPTEKS sehingga beragam penyakit
muncul yang sangat mungkin mampu diatasi dengan obat-obatan
herbal sebagaimana tersuratkan dalam teks Taru Pramāna. Teks Aji
Janāntaka mengamanatkan agar terjadi keharmonisan antara
manusia dengan lingkungannya secara sekala dan niskala, kita harus
menjaga lingkungan itu dengan menanam jenis pepohonan sesuai
dengan kondisi lingkungan. Kehidupan kita akan semakin harmonis
apabila dalam memanfaatkan pepohonan sebagai bahan bangunan
senantiasa pula sesuai dengan klasifikasinya. Sebab, kayu yang
memiliki klasifikasi dan nilai kesucian yang cocok dengan tempat
dan fungsi bangunan akan memberikan fibrasi yang positif kepada
penghuni rumah, lingkungan, baik alam nyata pun kasat mata.
Sebagai salah satu penerapan ajaran “Tri Hita Karana” di
Bali, Teks Taru Pramāna dan Aji Janāntaka, mengajarkan kepada
kita untuk selalu memelihara lingkungan dengan menghargai
pepohonan dengan cara menanam dan membudidayakannya. Di
antara sekian banyak jenis pepohonan yang ada di Nusantara,
pepohonan yang direkomendasikan oleh teks Taru Pramāna dan Aji
Janāntaka itu penting untuk dibudidayakan secara berkelanjutan,
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karena pepohonan dimaksud selain mampu menjaga siklus
kehidupan di bumi juga memiliki nilai kesucian dan yang terpenting
memiliki khasiat obat. Sebagai salah satu bagian dari konsep Tri Hita
Karana, bila satu unsur, yakni pelestarian lingkungan tidak
diperhatikan dengan baik maka konsep itu akan timpang dan alam
pun tidak harmonis.
Kekeliruan kita terhadap tradisi bahwa teks hanya boleh
dibaca dan dimanfaatkan oleh kalangan tertentu saja, sudah tidak
menjadi alasan untuk tidak tahu dan mengerti tentang persoalan
lingkungan, lebih-lebih kita tidak mau peduli menata lingkungan kita
agar harmonis. Persoalan nyata yang kita hadapi saat ini adalah
langkanya beberapa jenis pepohonan sebagaimana disebutkan dalam
teks Taru Pramāna dan Aji Janāntaka di sekitar kita. Kelangkaan
jenis pepohonan itu membuktikan kita kurang memahami dan
menghargai warisan leluhur dalam bentuk naskah itu. Hal ini
diperparah lagi karena lingkungan kita telah rusak akibat tidak ada
tempat lagi untuk menanam pepohonan. Lebih menyakitkan lagi saat
ini hutan kita telah “diperkosa” hanya untuk memenuhi kepentingan
segelintir orang di Republik tercinta ini. Nampaknya, ke depan blue
print (cetak biru) perencanaan tata kota di Indonesia mendesak untuk
dilakukan agar lingkungan tidak rusak!
Harmonisnya alam, bila kita senantiasa ramah dengan
lingkungan. Hal itu akan bisa terwujud bila kita secara sadar
memutar Cakra Yadnya; bermula dari mensejahterakan alam dan
isinya kemudian baru kita nikmati sebagai sumber penghidupan.
Tindakan nyata untuk mensejahterakan alam dapat dilakukan dengan
mengadakan gerakan nyata untuk menanam dan membudidayakan
pepohonan secara kontinyu dan berkelanjutan di tanah Nusantara ini!
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AJI PARI:

MEMULIAKAN PADI UNTUK
KESEJAHTERAAN
I Ketut Ngurah Sulibra

B

Pendahuluan
ali sangat terkenal dengan sistem pertaniannya yang
diorganisasi dalam sistem Subak. Subak di Bali
diperkirakan sudah dikenal sejak abad ke-9 Masehi. Pada
saat itu telah dikenal istilah huma ‘sawah’ dan makahaser
sebagaimana yang tercantum dalam prasasti-prasasti Bali Kuno
periode tersebut. Makahaser diperkirakan merupakan bentuk awal
dari kata pakaseh yang kini dikenal di Bali untuk sebutan pemimpin
puncak oraganisasi subak. Untuk istilah subak diduga berasal dari
kata kasuwakan sebagaimana yang tersurat dalam prasasti
Rajapurana di Klungkung yang berangka tahun 994 Saka (1072
Masehi) (Sumarta, 1992: 2). Terlepas dari siapa pencetus subak itu,
yang jelas sampai sekarang organisasi ini tetap eksis di Bali, bahkan
tidak saja subak yang mengatur irigasi persawahan tetapi ada juga
subak tegalan yang mengatur lahan kering.
Sistem pertanian yang dikembangkan oleh petani di Bali
secara tradisional seperti tersebut di atas bila ditelisik lebih jauh
ternyata dikembangkan berdasarkan budaya lokal selama berabadabad menunjukkan kemampuannya untuk mendukung kehidupan
dan kesejahteraan petani dari generasi ke generasi. Tidaklah salah
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jika Suprapta (2008) mengutip seorang filsuf dan sejarawan Yunani,
Xenophon (427-355 SM) bahwa “pertanian adalah ibu dan
pengayom semua budaya lainnya. Manakala pertanian berjalan baik,
seantero budaya lainnya raharja, manakala dia ditelantarkan maka
semua budaya lainnya rusak”. Diakui oleh Suprapta bahwa seiring
waktu citra pertanian dan petani identik dengan sosok manusia tua,
miskin, kumuh, pasrah pada nasib. Untuk diperlukan berbagai upaya
agar citra tersebut terkikis habis bahkan bisa menjadi sebaliknya,
bagaimana profesi petani menjadi terhormat dan menjanjikan
(kesejahteraan). Untuk itu, revitalisasi adalah “kata kunci” menuju
sukses bahwa pertanian penting bagi kehidupan masyarakat.
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pertambahan jumlah
penduduk mengharuskan tersedianya pemukiman yang pada
gilirannya mengambil alih fungsi lahan produktif menjadi
perumahan. Hal ini terlihat nyata banyak sawah-sawah sekarang
sudah menjadi kawasan perumahan.
Banyak kearifan lokal Bali yang bisa dijadikan keteladanan
yang berhubungan dengan berbagai aspek pertanian. Mulai dari
pelaksanaan ngusaba nini, ngusaba sri, nglinggihang Dewa Nini
(upacara untuk memuliakan padi/gabah) termasuk mempelajari
naskah-naskah lontar pertanian seperti Darma Pamaculan, Usada
Sawah, Tamba Sawah, Merta Masa (Kerta Masa), dan lain
sebagainya. Salah satu naskah yang berkaitan dengan budaya
pertanian adalah sebuah naskah lontar Aji Pari yang tersimpan di
Perpustaan Lontar Fakultas Ilmu Budaya Unud. Naskah lontar Aji
Pari ini ditulis di atas daun lontar dengan menggunakan aksara Bali.
Sebuah penelitian (Erawati, 2013) menunjukkan bahwa telah terjadi
erosi leksikal bidang persawahan di Bali. Sebagai contoh, orang
yang berumur di bawah 30 tahun 70% sudah tidak mengenal
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medang padi ‘merang/bulu padi’, demikian juga dengan kata
tenggala ‘bajak’ orang yang berumur di bawah 30 tahun 70 % sudah
tidak mengenalnya (Erawati, 2013: 41). Demikian juga dengan
penelitian Sulibra (2014) menunjukkan bahwa ada kecenderungan
degradasi kemampuan untuk membaca/menuliskan huruf Bali.
Untuk itu, sangatlah tepat jika naskah lontar Aji Pari ini bisa
disajikan dalam edisi huruf Latinnya. Tujuannya agar lebih mudah
dibaca, dipahami, dan dilaksanakan. Secara umum Aji Pari
berisikan mantra-mantra untuk memuliakan padi sejak baru disemai
sampai pada pemanfaatan sebagai sumber makanan. Mantra
merupakan bagian penting dalam sebuah ritual. Mantra
(incantation) diyakini di dalamnya mengandung kekuatan
supranatural dengan basis kesucian. Kesucian jiwa yang kuat dari
pengguna mantra menjadi syarat utama terkabulnya sebuah
permohonan, entah mantra untuk mengusir roh jahat, menaklukkan
binatang buas, tempat angker, memanggil atau mengusir hujan, dan
sebagainya. Menurut Bascom (dalam Wa Nawiah, 2013: 51)
menjelaskan fungsi mantra sebagai berikut.
(1) Mantra dapat berfungsi sebagai proyeksi;
(2) Merupakan alat pengesahan pranata-pranata dan lembaga
kebudayaan;
(3) Merupakan sarana pendidikan;
(4) Merupakan alat pemaksa dan pengawasan agar norma-norma
masyarakat akan selalu diperhatikan oleh anggotanya.
Sekadar untuk diketahui bahwa padi (Latin: Oryza sativa )
merupakan salah satu tanaman budidaya terpenting dalam peradaban.
Meskipun terutama mengacu pada jenis tanaman budidaya, padi juga
digunakan untuk mengacu pada beberapa jenis dari marga (genus)
yang sama, yang biasa disebut sebagai padi liar. Padi diduga berasal
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dari India atau Indocina dan masuk ke Indonesia dibawa oleh nenek
moyang yang migrasi dari daratan Asia sekitar 1500 SM (sumber:
https://id.wikipedia.org/wiki/Padi). Di Indonesia di kenal beberapa
jenis padi, seperti padi gogo, padi hitam, padi ketan, pdi pera, padi
merah, padi wangi, dan sebagainya. Seiring perkembangan waktu,
teknologi pertanian juga berkembang pesat dengan ditemukannya
padi unggul yang masa tanamnya lebih singkat serta jumlah
panennya lebih banyak seperti PB 5, IR, ampera, dan sebagainya.
Produksi padi dunia menempati urutan ketiga dari semua serealia,
setelah jagung dan gandum. Namun, padi merupakan sumber
karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia.
Landasan Teori
Teori yang digunakan untuk menelaah teks Aji Pari yakni
teori fungsi bahasa khususnya bahasa dalam semiotik sosial
(Halliday dan Hassan, 1994). Untuk itu, di bawah ini disajikan
konsep-konsep operasional yang berkaitan langsung dengan teks
Aji Pari.
1) Teks dan Wacana
Istilah teks dengan wacana seringkali dipertukarkan
pengertiannya padahal sesungguhnya merupakan dua pengertian
yang berbeda. Hal ini dapat dipahami karena realisasi sebah wacana
adalah teks, baik lisan maupun tulis (Brown dan Yule, 1996: 6).
Oleh sebab itu, Schiffrin (2007: 570) memberikan pengertian teks
sebagai isi linguistik dari tuturan-tuturan; arti semantik tetapnya
pada kata-kata, ekspresi dan kalimat, tetapi bukan inferensi
(pemahamannya) yang tersedia pada mitra tutur yang bergantung
pada konteks tempat kata-kata, eskpresi, dan kalimat digunakan.
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Sebuah teks haruslah bermakna atau memiliki fungsi (Halliday dan
Hasan, 1994: 13), yakni ungkapan linearitas bahasa yang sedang
melaksanakan tugas tertentu yang dapat diwujudkan dalam berbagai
bentuk atau sarana. Sebuah teks tampak seakan-akan terdiri dari
kata-kata dan kalimat-kalimat, namun sesungguhnya terdiri dari
makna-makna. Memang makna-makna itu harus diungkapkan atau
dikodekan (dikomunikasikan), tetapi sebagai sesuatu yang mandiri
teks itu pada dasarnya satuan makna. Karena sifatnya sebaga satuan
makna (melebihi satuan-satuan kebahasaan lainnya), maka teks
haruslah dipandang dari dua sudut secara bersamaan, baik sebagai
hasil atau produk maupun sebagai proses. Sebagai produk
dimaksudkan sebagai sebuah luaran (out put), yakni sesuatu yang
dapat direkam dan dipelajari karena mempunyai susunan tertentu
yang dapa diungkapkan secara sistematis. Teks merupakan proses
dalam arti melalui jaringan daya makna bahwa setiap perangkat
pilihan yang membentuk suatu lingkungan bagi perangkat yang
lebih lanjut. Bahkan oleh Said (2012: 47) menegaskan bahwa teks
lebih luas lagi bisa mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal
keduaniwian, panca indera (kenikmatan) maupun kemungkinan
kesejarahan digabungkan di dalam teks sebagai suatu bagian yang
“infrangibel” dari kapasitasnya untuk menyampaikan dan
memproduksi makna. Intinya menurut Said bahwa sebuah teks
adalah “sosok dunia”. Pengertian yang mirip Sai ini oleh Van Dijk,
Beugrande dan Dressler disebut dengan struktur makro (dalam
Titscher, dkk, 2009: 48). Salah satu cara untuk memerikan teks
adalah dengan penafsiran yang terinci atau explication de text
(Halliday dan Hasan, 199: 14),yakni sejenis risalah langsung
mengenai hasil yang mengungkapkan sesuatu tentang perwa yang
dinamis sebagai suatu proses.
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Wacana atau discourse
berasal dari bahasa Latin
“discurrere” yang artinya ‘mengalir ke sana kemari’ (Titscher,
dkk, 2009: 42). Lebih lanjut, Titscher mengutip pendapat Vass
memberikan penjelasan wacana sebagai berikut.
(1) (secara umum): tuturan, percakapan, diskusi;
(2) Penyajan diskurif sederet pemikiran dengan menggunakan
serangkaan penyataan;
(3) Serangkaian pernyataan atau ujaran, sederet pernyataan;
(4) Bentuk sebuah rangkaan pernyataan/ungkapan yang dapat
berupa (arkeologi): wacana ilmiah, puitis, religius;
(5) Perilaku yang diatur kaidah yang menggiring ke arah lahirnya
serangkaian atau sistem pernyataan-pernyataan yang saling
terkait;
(6) Bahasa sebagai sesuatu yang diparaktikkan, bahasa tutur;
(7) Bahasa sebagai suatu totalitas; seluruh udang linguistik;
(8) Mendiskusikan dan mempertanyakan kriteria validitas dengan
tujuan menghasilkan konsensus di antara peserta wacana.
Demikianlah pengertian wacana yang sangat luas. Secara
ringkas wacana adalah penggunaan bahasa, yakni bahasa di atas
kalimat. Secara linguistis, sebuah teks adalah realisasi modus
wacana dan umumnya lebih dari satu modus (Fowler dalam Darma,
2014: 93, Halliday, 1994: 45). Oleh Brown dan Yule (1996: 189)
teks adalah rekaman suatu peristiwa komunikatif. Selanjutnya juga
dikatakan bahwa sebuah teks bukan karya individual dan mungkin
saja berasal dari wacana sebelumnya yang semuanya berakar pada
kondisi-kondisi sosial, ekonoi, politik, dan ideologi yang terletak
jauh di di balik kesadaran dan kontrol penghasil teksnya.
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2) Konteks dan Ko-teks
Konteks menurut Brown dan Yule (1996: 25) mengacu pada
‘lingkungan’, ‘keadaan’. Menurut mereka, ada beberapa hal yang
yang perlu diperhatikan dalam analisis, yakni (i) referensi
(reference), praanggapan (ii) presupposition, (iii) inferens atau
penarikan kesimpulan (inference), (iv) implikatur (implicature).
Keempat hal ini harus dilihat dalam hubungan kausalitas antara
penutur dengan pendengar. Selain konteks berkaitan dengan
‘situasi’seperti tersebut di atas, konteks berperan untuk memperkecil
distorsi dalam menafsirkan jarak perbedaan makna-makna. Untuk
lebih mudahnya, Brown dan Yule mengutip pernyataan Dell Hymes
(1996: 38) yang lazim disebut dengan istilah SPEAKING (setting
dan scene atau latar (waktu dan tempat), participant atau pelaku atau
yang berpartisipati dalam peristiwa teks, ends yaitu tujuan
munculnya teks, act yaitu peristiwa kemunculan teks, key atau kunci
yaitu ragam yang digunakan dalam teks, instrument atau alat atau
media yang digunakan dalam memunculkan teks, norms atau norma
aturan-aturan atau nilai-nilai yang menyertai teks, genre atau jenis
wacana apa yang melatari munculnya teks.
Bagi Halliday (1994: 15) sebuah teks tidak bisa dilepaskan
hubungannya dengan konteks situasi, yakni tempat teks itu
terbentang, dipadatkan dalam teks, bukan dengan cara berangsurangsur, buka pula dengan cara mekanis yang ekstrem, tetapi melalui
suatu hubungan yang sistematis antara lingkungan sosial di satu
pihak dengan organisasi bahasa di pihak lain. Menurut Aaron
Cicourel (dalam Titscher, dkk., 2009: 45) bahwa ada dua jenis
konteks, yaitu konteks luas dan konteks lokal. Konteks luas untuk
konteks tataran makro sebaliknya konteks lokal untuk tataran mikro.
Kedua konteks ini harus dipersatukan untuk memperoleh deskripsi
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yang lengkap berikut dengan berbagai kompleksitasnya. Secara garis
besarnya dapat dikatakan bahwa konteks adalah benda atau hal yang
berada bersama teks dan menjadi lingkungan atau situasi penggunaan
bahasa (Darma, 2014: 65). Dengan demikian, konteks adalah halhal yang bukan unsur bahasa. Penggunaan bahasa atau teks selalu
bersama-sama dengan konteks, tidak dapat dipisahkan.
Ko-teks adalah teks yang berhubungan dengan teks lain.
Koteks dapat pula berupa unsur teks dalam sebuah teks. Wujud
koteks bermacam-macam bisa berupa kalimat, paragraf, wacana,
bahkan seperti ideologi. Brown dan Yule (1996: 49) makin banyak
adanya koteks pada umumnya tafsirannya makin kuat. Teks
menciptakan koteksnya sendiri.
Metodologi
Ada tiga tahapan yang dilakukan dalam tulisan ini. Pertama,
metode pengumpulan data dilakukan dengan memilih salah satu
naskah yang dikoleksi oleh Pustaka Lontar Fakultas Ilmu Budaya
Unud. Selanjutnya naskah yang beraksara Bali dialihaksarakan ke
dalam aksara Latin. Tujuannya agar naskah ini bisa dibaca secara
luas. Dalam alih aksara digunakan Pedoman Ejaan Bahasa Bali
dengan Huruf Latin (2010) tanpa membedakan huruf-huruf yang
beraspirat, vokal pendek dan vokal panjang dengan penyesuaian
seperlunya, misalnya penulisan /e/ dengan /é/, /ny/ dengan /ñ/. Hal
ini dilakukan untuk menghidari salah baca. Teks disajikan secara
utuh, sesuai dengan aslinya. Teks tidak diterjemahkan ke dalam
bahasa Indonesia karena teks dominan berisi mantra-mantra suci,
tetapi untuk analisis teks-teks itu diinterpretasi. Kedua, metode
analisis data dilakukan dengan deskriptif analitik. Metode ini
dilakukan dengan memerikan data-data secara teoretis tahap demi
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tahap sesuai dengan sifat data yang kualitatif. Ketiga, hasil penyajian
dilakukan dengan metode informal, yakni dengan menggunakan
deskripsi atau uraian bahasa Indonesia. Metode ini dibantu dengan
cara berpikir deduktif-induktif atau sebaliknya.
Hasil dan Pembahasan
Hasil
Judul
: AJI PARI
No.
: Kropak 29, 6 lembar, No 699
Ukuran
: Panjang/lebar: 50x3,5 cm
Milik
: Fakultas Ilmu Budaya Unud
AJI PARI
/1.b/ Om awignamastu (I). Nyan kawruhakna Aji Pari, ma, pangékan
Batari Sri, madesa di Jempakling, di Melayu, di Kamulan, di
Kampuga, di Kawijilan, kagawa ida ka Bali, manunggang jong,
manunggang kuli-kuli, mangambah palit cedang, teka ida di Bali,
tumurun ida manampak gumi, duk bawu sumepit Bhatara Sri,
Linjong Taji aranira, angéring sira ring lahan, Bhatara Sri
Hanadewi aranira, agodong sira sawiji, Batara Sri Sadewi aranira,
agodong sira roro, Batara Sri Dwadewi aranira, agodong sira tatlu,
Batara Sri Tigadewi aranira, agodong sira papat, Batara Sri
Wanodewi aranira, agodong sira lalima, Batara Sri Madewi
aranira, agodong sira nenem, Batara Sri Caturdewi ara-/-nira
/2.a/ agodong sira genep pitu, ameneng sira Batara Sri Amusuh Dwi
aranira, metu kapo sira Batara Sri Abuhidwi aranira, wayah kapo
sira Batara Sri Jenardewi aranira, tirum kapo sira Batara Sri
Midehdéwi aranira, tinañi kapo sira Batara Sri Punggeldewi
aranira, tinanggapan kapo sira Batara Sri Tangkopdwi aranira,
[58]

Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana

tinalén kapo sira Batara Migna Déwi aranira, sinalah apo sira ring
lemah Batara Sri Puspadéwi aranira, tinambum kapo sira Batara Sri
Tabun Déwi araninra, tinumpuk kapo sira Batara Sri Tumpukdéwi
aranira, tinatengan kapo sira Batara Sri Naga Miletdéwi aranira,
tinujal kapo sira Batara Sri Angungkuli Déwi aranira, tkapo sira
ring-umah Sri Geger Batara Sri Ja-/-ni
/2.b/ Déwi aranira, munggah kapo sira ring lumbung, Batara Sri
Munggahdéwi aranira, sinimpen kapo sira Batara Sri Bubagdéwi
aranira, tumurun kapo sira Batara Sri Tuhundéwi aranira,
sinepingan kapo sira Batara Sri, Pependéwi aranira, jinemuh kapo
sira Batara Sri, Wewerdéwi aranira, tinutuk kapo sira Batara Sri,
Klasdewi aranira, tinapinan kapo sira Batara Sri, Tabungdéwi
aranira, tinindang kaposira Batara Sri, Kitirdéwi aranira, sinalinan
kapo sira ring sok, Batara Sri Penuhdéwi aranira, tinulak kapo sira
Batara Sri, Mumbuldéwi aranira. Mungguh sira ka panaringan,
Bhatara Sri Tegteg aranira, liniwet kapo sira Batara Sri, Mekardewi
aranira, tinuhuk kapo sira Batara Sri, Kuhudewi a-/-ranira
/3.a/ sinagi kapo sira Batara Sri, Angideridéwi aranira, pinangan
kapo sira , amekenangen lihati, anyukani ambek angangoyaning ati,
Sanghyang Añakténi (II). Palania ngawruhaken Aji Pari, suka sugih
pari tumus rowang anak-anak putu buyuting hulun sugih pari. Iti
sarining Aji Pari (III). Sanghyang Gunung Winten, patulanganda
manik, masanding sanghyang sadana (IV).
Aji nasi, ma, sanghyang mayani, sanghyang angendeling ati,
sanghyang añakteni(V).
Nihan aji jineng, ma, kang-injineng pangubuh siya pabatuña kulesih,
isiña padi putih, Sanghyang Antabhoga Añakténi, kadya jineng
sabongan, pabatunya kakuha, isinya padi ireng, Sanghyang Naga
[59]

Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana

Murub mañakteni, kawuh jineng kali pabatuña alu isinya padi
kuning, Sanghyang Naga paliwar mañakteni, -//3.b/ klod jineng pabatuña peñu, isiña padi barak, Sanghyang Naga
mañakteni, di tengah jineng ayu, pabatuña nga, isiña padi amañca
warna, Sanghyang Naga tumpuk mañakténi. Telas (VI).
Iti yan sira weruh ring Aji Pari, palanya sugih, tan kurang sri,
mangkana palanya.
Iti panginih-inih, sri hning, payuk, sri masrighrang, pawon, bra
srang srang, kukusan, sri wka, siyut, sri, 3, sinduk, sri mandel, pane,
sri laba, sokasi, brya, wadah nasi, tulisakna tumang, tlas (VII).
Nian sasapan anandur bulih, ma, pakulun Batari Pritiwi,
salengkeranira Sanghyang Naga, Sanghyang Matwi sira akumbah,
ong Sang Naga Raja, hulun ananem sri, kéh dadi angga nira, ane
samudra ikana tuhuh Batara Sri, tumuwuhing sawah metu bek
mumbul, 3, iki nyudang (VIII). -//4.a/ Ngalipan padi, ma, puspa jati, puspa ireng, bapa akasa, iki
pritiwi, wastu kukuh sai, tka gnep sai-sai, sakala dadi batu, tutuh ira
batari, hima-hima, uli jineng jawa, tka ring bali, wastu kukuh sai,
gnep sai, Sa Ba Ta A I, Na Ma Si Wa Ya (IX).
Babanten ngalaping pari, cawu sga putih, 1, sga abang, 1, sga
kuning, 1, sga ireng, 1, di tengah awu gedé, iwak sudang taluh, akéh
alapané, pada, 108, lanang istri, talina kalét, malih talin jambot
alapané, matali bnang ireng, tungkedñane, 33, bulih.(X)
Yan ñimpen pari, mwang sri ring lumbang, ma, Ong puspajati,
puspa ireng, tka sari tuuh, sari lewih sari sgah sari kukuh sari,
pancer bapa akasa, ibu pritiwi, sa, janur rinajah
ring bras, mwah yan negtegang bras, sa, rarajahan,
dokna ring bras, ma -/-lih,
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/4.b/ sa, bañu tuli, mawadah cicibuh, skar muncuk dapdap, 3,
muncuk, siratin hus-amantra, ping, 3. Ma, pukulun sri man(e)gak, sri
mañongkok, sri maturu, sri maguling-gulingan, sri mumbul, sri
mneng, sri matukar, sri maemban sai, iti sinambataken, tlas tka
siddhi, tka inih, 3.(XI).
Ring tengahnya, nuju byantara, nuju, sri, guru, wnang.
Nyan paengkadan beras, sa, dawun intaran, janur kuning, tinulis
aksara.
. Bantenya sgö sakepel, iwaknya kusuma,
mawadah rwan dapdap tis, 3, bidang. Paengkadan skul, sa, janur
kuning, tinulis aksara,
, dokna ring sgeh, ma,
Ong sira batara sedana sakawétan, dumununga idep pinakeng
hulun, sira Batara Sadana sakakidul, dumununga pinakenghulun,
sira Batara Sadana sakaku -/- lon,
/5.a/ dumununga pinakenghulun, sira Batara Sadana sakalor,
dumunungana pinakenghulun, apan pangawak hulun hana ring
tengah, pada lulut sadhana nira kabeh.(XII).
Malih yan-añimpen pari, ma, sri gumlar circamir. Yan-añimpen ring
ketungan, ma, sri bingin dang ipughul sri. (XIII)
Yan anguwu-bras ring pulu, ma, bhatari sri arabi alaki, kalawan
bras adanan kati tan pgat, ibu tan pelong, sinuk tan henti, teka
saking tanana, sri sri gati, sri mandel, sri mumbul, sri membah sai.
Yan angembusin talin tenahan salwire, ma, Ong sri malukar, sang
naga amulet sri. (XIV)
Yan anurunang pari, ma, sri tumdun, teg mandel. (XV).
Iti sasapan mantenin, batara ring lumbung Batari Sri. Ma, sang tabe
hyang pukulun, paduka Batari Sri Uma, samwang paduka Batari Sri
Sara-/-swati
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/5.b/ mwang paduka Batari Sri Danadéwi, mwang paduka Batari Sri,
mwang paduka Batara Sriwastu, mwang salengleng madanu, sang
komara sang sulasih, nini tohok, lambe mnung, sangérowan sang
kuranta, sang gagarmayang, nilotama sang saraswati, tunjung béru
sang surendra, nilotama ni soka padapa. Hulun angaturana tadah
saji, ring paduka batari sri, ring kocaping arep, iti aturaning hulun,
canang banten sarwwa succi, atur nampi sari, mukti sari ngayab
sari, rawuh ring para putri putu batari sri, Ong hyang angaturang
sari, hyang amukti sari pawitram, ong trapti paraméswara, ong
bakti paraméswara, suda suda canang banten sarwa suci
swaha.(XVI).
Manih yan anibakaken beras ring kukusane, ma, Batari Sri yoggha
ring pati, dadi tan pataleteh. Malih yan añinduk sgö, ider kiwa ma,
Batari -//6.a/ Sri sinduk tan henti, gati tan pegat embuh tan plong, teka
saking tan-ana. Mwah yan añagi, ma, Batari inih, teka sari sawu.
(XVII).
Nyan banten ring mas pirak, ring dina, Su, Sungsang, A, U,
Wayang, Bu, Wa, Klawu. Iki pangundang sadana, ma, pukulun kaki
komara komari jati, komara idep, sira manda rambut samana
kabéh, pada katur denira anak putu buyut, pada tumurun teka
sabran rahina wengi, ésuk sore rambut sadana, gumlara gati,
kasurawéhan, mendek angebeking kadaton, inghulun rambut kulon,
kali sira, amongmong anggalingakna, tutur- tutur aywa lali, énget
énget énget aywa lupa. (XVIII).
Ngaturin rambut sadana canang rayunan, ma, ong batara rambut
sadana asodaran lawaningsun, muliha ta sira, ngajaking nana-/-k
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/6.b/ ngajaking putu, anama swaha. Telas. Iki mantran ñamsamin
arta, ma, ong batara rambut sadana, angsodarakna pamakukna
tujungtuhang nama swaha. (XIX)
ti Aji Pari. Kasurat antuk Ida I Gusti Agung Gdhe Rai, ring Puri
Anyar, banjar makadi desa Tingas, prebekel Mambal, distrik
Abiansemal. Puput sinurat, ring rahina, Wre, Wa, wara
Medangkungan, titi, pang, ping, 11, sasih, ka, 4, rah, 4, tenggek, 8,
Isaka, 1884. Tahun, tang, 25, oktober, 1962. Masehi. Rontal drewé,
Pakultas Sastra Udayana, Denpasar Bali. (XX).
Pembahasan
Teks Aji Pari di atas jika ditelaah dengan saksama
menunjukkan adanya unsur-unsur tematisasi dan dalam terminologi
yang lebih inklusi disebut dengan “penahapan”, yakni pengaturan
teks secara linear (Brown dan Yule, 1996: 133) dan oleh Halliday
dan Hasan (1994: 71) disebut dengan istilah struktur teks.
Secara tematis struktural, penahapan/episode/sekuen teks Aji
Pari terdiri atas sembilan belas sekuen (ditandai dengan angka
Romawi) walaupun naskahnya terdiri atas enam lembar bolak-balik.
Sebagaimana naskah-naskah lontar lainnya, dalam Aji Pari didahului
dengan kalimat seruan “Om awignamastu” ‘semoga selamat tidak
ada aral melintang’ kemudian dilanjutkan dengan mengenalkan judul
naskah (episode 1). Setelah itu, dilanjutkan episode (2) dengan
mantra-mantra Aji Pari, mulai dari lembar /1.b/ sampai lembar /3.a/
pertengahan. Episode ini seluruhnya berupa mantra yang kurang
lebih artinya pemuliaaan padi ketika padi mulai tumbuh khusus ada
sebutannya (Batara Sri Linjong Taji), ketika berdaun satu disebut
Batara Sri Sadewi namanya, ketika berdaun dua helai disebut Batara
Sri Dwadewi, dan seterusnya sampai berdaun tujuh helai disebut
[63]

Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana

Batara Sri Amusuhdwi. Ketika bunganya sudah keluar disebut Batara
Sri Abuhidwi, ketika sudah padat (bijinya) disebut Batara Sri
Jenardewi, ketika siap panen (kuning) disebut Batara Sri Midehdewi,
dan seterusnya sampai pada puncaknya menjadi bahan pangan yang
membahagiakan hati disebut Sanghyang Añakteni.
Episode (3) berisikan pemberitahuan bahwa jika dapat
menerapkan (melaksanakan) Aji Pari ini nisacaya selutuh keluarga
akan sejahtera sampai anak cucu. Selanjutnya episode (4) berisikan
pengetahuan Aji Pari sebagai Sanghyang Gunung Winten yang
bersanding dengan Sanghyang Sadana (kekayaan). Episode (5) berisi
mantra tentang cara memuliakan nasi sehingga membahagiakan
(mengenyangkan). Episode (6) berisikan mantra tentang lumbung
padi dan bila diterapkan dengan baik pahalanya menjadi kaya dengan
sumber makanan, tidak pernah kekurangan pangan. Episode (7)
berisi mantra tentang cara agar nasi menjadi irit tetapi
mengenyangkan. Episode (8) berisi mantra ketika menanam
bibit/bulir padi. Episode (9) berisi mantra kerika buah padi mulai
merunduk (berisi). Episode (10) berisi sesajen ketika akan mulai
panen. Episode (11) berisikan mantra ketika menyimpan padi,
episode (12) mantra agar nasi menjadi mekar, episode (13) mantra
ketika menyimpan padi, episode (14) mantra ketika menakar beras di
bejana. Episode (15) mantra ketika menurunkan beras dari lumbung,
episode (16) mantra ketika menghaturkan sesajen di lumbung.
Episode (17) berisikan ketika menaruh beras di pengukus, episode
(18) berisikan hari-hari yang baik untuk memberikan sesajen untuk
emas dan perak berikut dengan mantranya. Episode (19) mantra dan
sesajen ketika memuliakan rambut sadana. Episode (20) berisikan
kolofon naskah, yakni ketika naskah selesai ditulis pada hari Kamis
Wage, wuku Medangkungan, paro gelap ke 11, bulan keempat
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(sekitar bulan Oktober Masehi), rah 4, tenggek 8, tahun Saka 1884.
Atau tanggal 25 Oktober 1962. Naskah milik Fakultas Sastra
(sekarang Fakultas Ilmu Budaya) Unud.
Ada tiga cara untuk menganalisis sebuah teks berdasarkan
konteks situasi, yaitu berdasarkan medan (hal yang berlangsung),
pelibat (orang yang ambil bagian), dan sarana (peran yang diberikan
kepada bahasa (Halliday dan Hasan, 1994 36). Medan yang
dimaksudkan dalam teks di atas adalah proses pemuliaan atau
pemujaan terhadap padi mulai sejak awal menanam benih, panen,
penyimpanan, sampai pada pemanfaatan, yakni padi yang sudah siap
untuk disajikan sebagai makanan pokok. Setiap tahapan itu melalui
proses ritual dengan segala sebutannya beserta segala sesajennya.
Dalam setiap ritual di Bali (Hindu) setiap ritual selain sesajen juga
dilengkapi dengan mantra (doa).
Pelibat dalam teks Aji Pari di atas adalah masyarakat petani
namun tidak tertutup dapat juga dilakukan oleh masyarakat luas
dalam arti dapat dipraktikkan oleh semua orang. Dasarnya adalah
keyakinan sepenuh hati dan tidak memperhitungkan kelas sosial
tertentu. Adapun sarana yang dimaksudkan adalah teks dibuat atau
ditulis untuk dapat digunakan/diparaktikkan untuk mendapatkan
kesejahteraan, tidak kekurangan pangan. Seluruh teks merupakan
keseluruh kegiatan yang relevan, transendental.
Secara kontekstual, teks dominan ditandai dengan kosakata
nama-nama nomina Sri yang berkaitan dengan Hindu. Jelas bahwa
pemberian nama setiap jenjang pertumbuhan padi diberikan nama
masing-masing sebagai penghormatan atau pemuliaan terhadap padi
sebagai sumber pangan. Dengan demikian menunjukkan bahwa
petani (Bali) memelihara kepercayaan mereka dan mendorong
mereka agar lebih percaya kepada Tuhan (Ida Sanghyang Widhi)
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serta peduli dengan lingkungan (tumbuh-tumbuhan khususnya padi)
sebagai sumber makanana yang diwarisi secara turun-temurun. Jika
dilihat lebih jauh di dalam teks, maka di dalam konteks terdapat dua
macam proses utama, yaitu proses batin (mental) dan proses
relasional. Dalam proses pertama (batin/ mental) menggambarkan
wacana sangat dalam dengan ungkapan khas añakténi, palania, suka
sugih, sari (ning) adalah kosakata-kosakata yang hanya dapat
dirasakan secara batiniah. Itu artinya bahwa pilihan kosakata itu
sangat penting fungsinya dalam membangun sistem makna teks
secara keseluruhan. Proses yang kedua, proses
relasional,
argumennya terpusat pada permasalahan keberadaan dan
pertaliannya dengan menggunakan kata kerja seperti kawruhakna,
pangékan, anandur (bulih), añimpen (pari) dan beberapa kara kerja
lainnya tampak jelas dalam pola-pola ketransitivan lingusitis primer
dalam mendukung fungsi pengalaman.
Pelibat kontekstualnya sebagaimana dijelaskan dalam
pendahuluan adalah masyarakat petani khususnya. Padi (pari)
identik dengan petani dan lebih luas lagi masyarakat. Tidak
dipungkiri bahwa beras tidak hanya untuk petani tetapi sebagai
sumber pangan pokok bagai masyarakat Indonesia. Untuk itu, kata
kita adalah kata yang tepat untuk beras. Terakhir konteks sarana,
teks merupakan teks tulis sehingga dapat diwariskan ke generasi
berikutnya. Walaupun teksnya sangat singkat tetapi sangat padat
karena dominasi kata-kata mantra. Pengucapan mantra tentu tidak
boleh dikurangi atau dilebihkan sebagai ciri khas bahasa mantra.
Bagian inti teks ini, yakni Aji Pari pada segmen kedua, terdapat pola
urutan yang gramatis linear. Namun di beberapa bagian/segmen antar
teks tidak menunjukkan koherensi yang kuat, terjadi tumpang tindih,
misalnya, antara segmen (V) dengan (VI), kemudian segmen (VIII)
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kembali pada sesapan /mantra untuk menanam bibit padi padahal di
atasnya sudah dituliskan tentang pemuliaan nasi, (V). Demikian juga
dalam segmen (XVIII) dan (XIX) berisi teks yang tidak berkaitan
langsung dengan padi-padian.
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ASPEK EKOLOGI RELIGIUS DALAM NASKAH
LONTAR USADA CARIK
Made Reland Udayana Tangkas

K

Pendahuluan
etika subak ditetapkan menjadi warisan dunia oleh
UNESCO, itu adalah wujud kepedulian dunia terhadap
kelestarian sawah sebagai ladang kehidupan manusia
khususnya masyarakat Bali. Budaya agraris tidak dapat dipisahkan
dari kehidupan masyarakat Bali karena telah tumbuh subur dan
berakar di dalam kebudayaan Bali. Namun, kini padi telah banyak
kehilangan tempatnya untuk tumbuh subur dan dikalahkan oleh
tiang-tiang beton yang kokoh dan mengusir suara riak gemericik
suasana sawah yang sejuk. Berkurangnya lahan pertanian kini
menjadi momok yang menakutkan bagi semua petani. Bukan hanya
itu, kecemasan petani juga ditambah dengan berbagai hama dan
penyakit yang selalu mengintai. Pengaruh cuaca yang tidak menentu
juga mampu mengancam hasil panen yang didambakan oleh para
petani. Dan, permasalahan mengenai hama khususnya telah
ditemukan oleh leluhur masyarakat Bali dan terdokumentasi hingga
saat ini.
Nenek moyang terdahulu telah menemukan sistem
pengetahuan dari cara menanam padi, cara memelihara, cara
mengairi, cara memanen, hingga cara menyimpannya. Dan setiap
aktivitas itu diiringi dengan prosesi ritual. Khususnya dalam
menghindari padi dari segala jenis hama. Tidak dapat disangkal lagi
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bahwa di mana ada padi di sana pasti ada hama. Untuk dapat
menangkal datangnya hama padi, masyarakat Bali telah menemukan
cara yang ampuh untuk mengusir hama. Usaha masyarakat Bali
untuk mengusir hama hingga kini dapat dijumpai adanya upacara
Nangkluk Mrana. Selain itu, masyarakat Bali juga telah menemukan
cara mengusir hama dengan berbagai macam sarana dan mantra.
Sistem pengetahuan tersebut ternyata telah tersurat di sebuah naskah
yang terbuat dari daun lontar. Dan naskah lontar tersebut tersimpan
di Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana.
Kata usada atau uṣadha (dalam beberapa teks disebut
osadha) dalam kamus Jawa Kuno-Indonesia berarti ‘obat’
(Zoetmulder, 1995:1350). Begitu juga dalam bahasa Sanskerta
mengenal kata ausadha yang berarti tumbuhan yang berkhasiat obat,
atau dibuat dari tumbuh-tumbuhan (Stutley, 1977; Tim Proyek
Penyusunan Kamus, 1985). Menurut Nala (2006:92) usada adalah
semua tata cara untuk menyembuhkan penyakit, cara pengobatan
(kuratif), pencegahan (preventif), memprakirakan jenis penyakit
(diagnosis), perjalanan (prognosis) penyakit, maupun pemulihannya.
Dengan demikian, teks-teks usada yang hingga kini terwarisi berisi
tentang metode pengobatan secara tradisional dengan memanfaatkan
sarana dari alam (herbal) dan diracik dengan cara yang tradisional
pula.
Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana memiliki sejumlah
naskah usada seperti Usada Dalem, Usada Manak, Usada Kuda,
Usada Rare, Usada Yeh, Usada Kuranta Bolong, Usada Cukildaki,
dan lain sebagainya yang berisi informasi yang melimpah akan ilmuilmu pengobatan berbagai penyakit yang ada. Misalnya, Usada
Manak menjelaskan pengobatan untuk ibu yang sedang hamil sampai
waktu persalinannya. Kemudian, Usada Kuda menjelaskan
[70]

Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana

pengobatan untuk penyakit yang diderita oleh kuda. Dan, Usada Yeh
menjelaskan metode pengobatan berbagai penyakit dengan
menggunakan media air. Dari sejumlah lontar usada tersebut,
ditemukan lontar usada yang berbeda dari yang lainnya yaitu lontar
Usada Carik.
Secara sepintas, Usada Carik bukanlah teks yang
menjelaskan ilmu pengobatan melainkan cara pencegahan penyakit
(preventif) yang diperuntukan bagi tumbuhan padi. Yang dicegah
adalah hama penyakit yang membuat padi tidak tumbuh subur atau
tak berhasil di panen. Kedatangan hama sering kali pada saat padi
telah berbuah sampai berwarna kuning. Hama tikus, burung, wereng,
walang sangit, selalu menyerang dan memakan padi yang telah
kuning. Untuk mencegah hal itu terjadi, Usada Carik memberikan
sebuah cara sebagai warisan pengetahuan yang penting untuk
diterapkan hingga kini melihat sejumlah tradisi pertanian yang mulai
memudar. Namun, belum diketahui apakah para petani sekarang
masih tetap mempertahankannya. Jika masyarakat Bali modern saat
ini mau dan mampu mengaplikasikan ilmu yang ada di dalam Usada
Carik, maka manfaatnya mungkin dapat dirasakan untuk
mempertahankan kultur agraris berbasis religius yang mampu
menarik perhatian wisatawan dunia.
Sawah yang merupakan bagian dari alam dan kelestarian
lingkungan hidup adalah sebuah prioritas yang patut dijaga oleh
setiap individu. Sawah juga mendukung keberadaan berbagai
ekosistem di bawahnya. Selain itu, sawah juga dapat menjaga
kesuburan tanah sebagai manfaat dari pengolahannya. Sehingga,
sawah di Bali merupakan kekayaan ekologi yang sangat penting
untuk dilestarikan. Bukan hanya sistem pengairan, kesuburan lahan,
cara menanam, cara merawat, cara memanen, hingga hasil yang
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melimpah, melainkan spirit yang menggetarkan tradisi tersebut yaitu
religiusitasnya. Kekayaan ekologi budaya Bali yang berlandaskan
religiusitas itu tertuang dalam lontar Usada Carik.
Ekologi merupakan ilmu yang mempelajari hubungan
timbal-balik antara makhluk hidup dan lingkungannya yang
merupakan pengkajian struktur dan fungsi ekosistem atau alam di
mana manusia adalah bagian dari alam (Irwan, 2014: 3). Dari
pendapat tersebut, nampaknya manusia memiliki peran yang penting
dalam keberlangsungan alam dan kehidupan ekosistem yang ada.
Pada dasarnya manusia memiliki intuisi yang kuat untuk
mengusahakan kebertahanan lingkungan, sehingga manusia dapat
menciptakan atau menemukan suatu konsep pengetahuan yang dapat
dimanfaatkan untuk itu. Di Bali penemuan tersebut masih terekam.
Wujud konsep ekologi-religius dalam Usada Carik
nampaknya menggambarkan kedekatan antara budaya, kepercayaan,
dan alam. Hal ini berkaitan dengan konsep Tri Hita Karana
(parhyangan, palemahan, pawongan) sebagai basis kuat yang
tertanam di setiap ranah kebudayaan Bali yaitu hubungan manusia,
alam, dan Tuhan. Dalam upaya pemertahanan lingkungan, konsep
ekologi ini sangat penting untuk dikembangkan guna menyentuh
aspek budaya yang mulai surut. Terancamnya keadaan lingkungan
dan merosotnya pengamalan kesakralan budaya membuat konsep
ekologi yang berbasis religius itu penting untuk digali terus-menerus.
Usada Carik menekankan sebuah langkah konservatif untuk
mempertahankan kehidupan ekosistem sawah yang dilandasi dengan
pemikiran religius yang tinggi. Sistem pengetahuan yang
komunikatif tercermin mana kala terjadi sebuah proses dialogis
verbal antara petani dengan hama dan petani dengan dewa yang
dipuja. Mantra ataupun saa yang diucapkan dipercaya memiliki
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kekuatan magis untuk menangkal datangnya hama. Bukan hanya
mantra, para petani juga menggunakan sejumlah sarana yang sangat
kuat dipercaya tidak disenangi oleh hama. Dan, langkah inipun
kemungkinan telah dibuktikan manfaatnya oleh para tetua dahulu
untuk melindungi padi hingga hasil panen yang melimpah. Jika tidak
demikian, teks Usada Carik yang hingga kini dapat dijumpai dan
dipelajari oleh masyarakat tidak akan ditulis dan disalin berulangulang oleh nenek moyang dahulu. Hal tersebut mengisyaratkan
bahwa para tetua dahulu tidak ingin penemuan sistem pengetahuan
ini terputus sehingga dapat dipelajari dari generasi ke generasi.
Memang masih menjadi pertanyaan, apakah sarana-sarana tersebut
dengan baik mampu mengusir hama, dan apakah sarana-sarana
tersebut masih digunakan sampai sekarang.
Teknologi pertanian yang terus berkembang saat ini
melahirkan berbagai alat-alat pertanian bahkan memunculkan bibitbibit unggul yang berkualitas. Untuk menolak hama para petani telah
menggunakan pestisida atau insektisida dari bahan kimia yang
cenderung tidak ramah lingkungan. Sehingga dapat dikatakan bahwa
tidak ada lagi petani Bali yang memanfaatkan sarana-sarana
pencegahan hama yang tersurat dalam teks Usada Carik. Di samping
itu, sistem pengetahuan tersebut tidak terwarisi dan tidak difungsikan
lagi alias hanyalah sebuah teks yang tersimpan sebagai pusaka, tidak
lagi sebagai pustaka. Harapan para tetua dahulu pun yang ingin
sistem pengetahuan ini terus berlanjut tidak akan terwujud.
Sebagai teks yang fungsional, Usada Carik sangat penting
untuk dijadikan bahan acuan di dalam pengembangan ilmu pertanian
untuk membuktikan kebenaran pengetahuan tradisional yang telah
ada sejak dahulu ini. Selain itu, usaha tersebut secara tidak langsung
dapat melestarikan dan mempertahankan makna, nilai, dan fungsi
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yang terkandung di dalamnya. Proses pemaknaan pun sangat penting
untuk dilakukan untuk menggali aspek yang terkandung, sebab teks
tersebut tidak semata-mata disusun atas susunan kata, melainkan
menyiratkan makna dan nilai budaya yang penting untuk diketahui
dan dipahami. Dengan demikian, penulis mencoba mengkaji sekilas
apa yang ada di dalam naskah lontar Usada Carik sebagai salah satu
kearifan lokal Bali dalam bidang pertanian yang berlandaskan prinsip
ekologi bersifat religius sebagai wujud kepedulian terhadap
kelestarian lingkungan hidup.
Sekilas Tentang Lontar Usada Carik
Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana memiliki koleksi
sebanyak 939 naskah lontar. Dari sekian banyak naskah lontar
tersebut ditemukan sebuah naskah yang diberi judul Usada Carik.
Dilihat dari judulnya, Usada Carik tergolong dalam klasifikasi
naskah usada yang umumnya berisi tentang ilmu pengobatan
tradisional. Sedangkan, carik (bahasa Bali) adalah sawah. Dengan
demikian, dapat dikatakan bahwa naskah Usada Carik mengandung
ilmu pengobatan yang berkaitan dengan sawah atau padi.
Selain Usada Carik, Pusat Kajian Lontar juga memiliki
naskah yang berhubungan dengan sawah seperti Tatwa Acacarikan
dan Aji Pari. Selain di Pusat Kajian Lontar Universitas Udayana,
lontar Usada Carik kemungkinan juga tersimpan di masyarakat
seluruh Bali karena dari sejak dahulu naskah ini nampaknya sangat
difungsikan oleh para petani. Namun belum diketahui hingga kini
apakah lontar Usada Carik tersebut masih digunakan atau tidak oleh
para petani untuk mengusir hama. Namun selain Usada Carik, di
masyarakat atapun di instansi tempat penyimpanan lontar juga
terdapat naskah yang berjudul Usada Sawah. Namun belum
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diketahui secara isi dan substansi keduanya apakah sama atau
berbeda. Hal tersebut perlu penelitian lebih lanjut.
Lontar Usada Carik milik Pusat Kajian Lontar Universitas
Udayana tersimpan di keropak nomor 16 dan nomor lontar 141
dengan panjang 45 cm dan lebar 3,7 cm. serta tebal naskah mencapai
26 halaman. Keadaan naskah dapat dikatakan sangat baik dan utuh
karena telah beberapa kali dilakukan perawatan dan konservasi
sehingga tulisannya pun jelas terbaca. Lontar Usada Carik kini telah
dialihaksarakan sebagai media pendukung untuk menjaga keutuhan
isinya.
Secara umum lontar usada menjelaskan metode dan teknik
pengobatan tradisional yang menggunakan bahan-bahan yang dapat
diperoleh dari alam. Namun, lontar Usada Carik lebih khusus
menjelaskan bagaimana menghindarkan padi dari serangan berbagai
hama dengan sarana tradisional. Karena segala penyakit yang
menyerang padi adalah datangnya dari hama. Maka untuk tetap
menjaga kesehatan tanaman padi, hal terpenting yang harus
dilakukan petani adalah mencegah datangnya hama penyakit.
Jika dicermati dari awal hingga akhir, lontar yang diberi
judul Usada Carik tersebut tidak secara utuh menjelaskan tentang
cara-cara menolak hama. Pada bagian awal, lontar tersebut berisi
tentang pamancangah maospahit, yaitu menjelaskan dari sejak dunia
mulai terbentuk (ri ņtĕl ikang pratiwi) yang diciptakan oleh Hyang
Meleng dan Hyang Ratih, sampai adanya alam, gunung, bahkan
manusia hingga segala ciptaan yang digunakan sebagai makanannya.
Kemudian, diceritakan bagaimana manusia bisa hidup, yaitu Hyang
Meleng (Semara) menciptakan manusia laki-laki sedangkan Hyang
Ratih menciptakan perempuan. Tidak hanya itu, beliau juga
menciptakan sayuranan dan buah-buahan untuk dimakan manusia.
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Hyang Semara dan Hyang Ratih juga mengajari manusia bagaimana
cara menanam padi agar manusia bisa memakan nasi. Sehingga,
terciptalah kemakmuran dan kesejahteraan di dunia.
Karena terjadi musibah yang menyebabkan semua tanaman
padi, pepohonan, dan tumbuhan mati, Hyang Meleng dan Hyang
Ratih mengutus ketiga putranya yaitu Siwa, Sadhasiwa, dan
Paramasiwa untuk turun ke dunia untuk menyucikan dunia dan
manusia. Maka kembali tercipta kemakmuran dan kedamaian di
dunia. Kemudian tercipta lapisan masyarakat yang terbagi atas
golongan brahmana, ksatria, wesya, dan sudra serta dengan hak dan
kewajibannya. Dari sanalah muncul sistem kemasyarakatan, aturan,
hukum, tata pemerintahan, adat, perkawinan, dan lain sebagainya.
Agar tercipta masyarakat yang beradab beriman dan
bertingkah laku yang baik, Hyang Meleng kemudian kembali
menitahkan ketiga putranya yaitu Siwa menjadi brahmana, Sadasiwa
sebagai pendeta budha, dan Paramasiwa sebagai bhujangga untuk
menurunkan ajaran agama dan mengajarkan manusia tentang
kewajiban, kebenaran, dan segala yang harus dilakukan di dunia.
Dengan demikian, manusia di dunia memiliki kepercayaan dan
keyakinan dalam menjalankan hidupnya.
Diturunkan juga tentang hakikat kesucian yang mana aksara
(pancabrahma, pancaksara) mendiami seluruh anggota tubuh
manusia dan dewa yang berstana di dalamnya. Dijelaskan pula
keberadaan Bhatara Sri sebagai dewi kemakmuran yang memberikan
anugerah kepada manusia agar segala tanamannya dapat tumbuh
subur. Dan pada akhirnya, dijelaskan mengenai Usada Carik.
Penjelasan mengenai usada carik secara khusus dalam
naskah tersebut dimulai dari halaman 22a sampai dengan 30a.
Penjelasan tersebut lebih menekankan pada usaha menolak
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datangnya berbagai hama penyakit yang menggangu kesuburan padi
bahkan dapat menyebabkan kematian padi sehingga para petani
mengalami gagal panen. Setiap jenis hama ditolak atau dicegah
dengan perantara sarana-sarana yang bersumber dari alam dan
dipercaya oleh petani mampu mengusir hama karena bahan-bahan
tersebut tidak disukai oleh hama. Bukan hanya sarana, petani juga
menggunakan beberapa sesaji untuk memohon keselamatan kepada
ista dewatanya (dewa pelindung padi) agar padinya tidak diserang
hama penyakit. Selain itu juga dilafalkan doa, mantra, dan saa
sebagai media verbal untuk menyatakan permohonan kepada dewa
bahkan kepada hama.
Salah satu mantra yang diucapkan pada saat menanam padi
yaitu: Ong Śri sajagat guruning Śri ya nama śwahā, aṇnā rĕśi
rarĕśighgaṇna,

rupani

raka

di

liman

matta

dūmanglah

mangilangang sasab, maraṇnaning pari, ong pat, 3 ‘Ya Tuhan yang
bermanifestasi sebagai Dewi Sri penguasa dunia yang tertinggi dari
Sri yang mulia, adalah pendeta terhormat yang mengantarkan
penolak bala pada tangan dan matanya bersiap hendak
menghilangkan wabah penyakit, kematian padi, Ong Pat (diucapkan
tiga kali). Hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat petani wajib
menyentuh lapisan spiritual untuk memohon perlindungan dewa
junjungannya. Mengenai segala hama dengan sarana dan mantra
yang ada di dalam Usada Carik dijelaskan pada bagian selanjutnya.
Hama, Sarana, dan Mantra
Salah satu bahaya yang meresahkan petani dan mengancam
kesuburan padi adalah hama. Berbagai usaha dilakukan oleh petani
agar tanaman padinya tetap terjaga sampai ia dapat memanen
hasilnya. Sebagai sebuah pedoman untuk menghindarkan padi dari
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serangan berbagai hama, ada beberapa unsur yang sangat penting dan
tidak dapat ditinggalkan dalam lontar Usada Carik.
Hama sangat dihindari oleh petani meskipun begitu banyak
hama yang akan berdatangan sehingga padi perlu dilindungi atau
diberikan benteng (panglogor carik) dengan sebuah permohonan,
seperti berikut ini.
Ong angloperi dera wong tikūs walang sangit, caṇdhang
lanas mĕrĕng, caṇdhang ulĕr, caṇdhang nghapi, caṇdhang
sasab, aja tiba ring śawah ira bhaṭarā gurū iki, dinangko
jabaning pagĕr, sidi mantranku.
Terjemahan:
Ya Tuhan (dalam wujud aksara suci Ong) meniadalah
olehMu (para) tikus balang sangit, cegah datangnya mereng,
cegah datangnya ular, cegah datangnya api, cegah datangnya
penyakit, janganlah sampai di sawahMu ini Bhatara Guru
(Siwa), lindungilah di luar pagar, (semoga) mantraku ampuh.
Dari petikan di atas, petani memohon kepada Tuhan dalam
manifestasinya sebagai Bhatara Guru agar melindungi dan memberi
benteng/pagar agar sawahnya tidak dapat dicapai oleh hama
penyakit. Dan, mantra itu sangat wajib diucapkan karena dipercaya
akan terwujud seperti apa yang dimohonkan. Hal tersebut sebagai
langkah pertama petani untuk melindungi padi-padinya.
Ada berbagai hama yang disebutkan di dalam Usada Carik
yang dilengkapi dengan sarana penolak dan mantranya, yaitu sebagai
berikut.
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Tikus
Hama tikus sangat ditakuti oleh petani, karena padi yang
mulai menguning memiliki bau yang sangat disukai oleh tikus. Jika
sampai padi-padi tersebut didatangi oleh tikus maka padi tersebut
akan habis dimakannya. Sehingga, petani akan gagal memanen
sawahnya. Untuk mencegah datangnya tikus, dalam teks Usada
Carik digunakan sarana seperti dedes tingalun (sejenis gula tebu)
yang disebarkan di sekeliling sawah. Dengan mantra:
Ong Sang Hyang Putih, aja sira mangan pari ningsun, iki
parin Batarā Gurū, lamun sirra kawaśā amangan dening
kuwuk putih, kawaṣā sira mangan pari ningsung, yan ki tan
kawaśa sira amangan dening kuwuk putih, tan kawaśa sira
amangan pari ningsun, śidi mantranku.
Terjemahan:
Ya Tuhan yang berwujud Sang Hyang Putih (Iswara),
janganlah memakan padi hamba, ini padi Bhatara Guru, jika
Engkau bisa dimakan oleh kucing liar putih, mampulah
Engkau memakan padi hamba, jika tak mampu Engkau di
makan kucing liar putih, tidak kuasalah Engkau memakan
padi hamba, ampuhla mantraku.
Selain mantra tersebut, digunakan mantra seperti berikut ini:
Ih Ki Gilitingal, tongosin papantunirane, da mahangā sang
tikus mangan pantunirane, puniki pantun ṣirane kehnya
Terjemahan:
Wahai Ki Gilitingal, jagalah padi-padiku, jangan biarkan
para tikus memakan padiku, ini adalah padi beliau yang
melimpah.

[79]

Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana

Mantra tersebut disertai dengan beberapa sarana sesajen
seperti: nasi yang berwarna merah (skul bang) 4 sajian, diletakkan di
setiap sudut sawah, bertempat daun dapdap, dialasi batok kelapa
yang masih bersabut, dan daun kumbang. Sesajen tersebut
dipersembahkan kepada Ki Gilitingal yang dipercaya sebagai
penjaga sawah agar beliau senantiasa menjaga sawah dari serangan
tikus.
Selain sarana dan mantra seperti di atas, petani juga
menjadikan tikus sebagai tumbal dengan sarana seperti: bambu
ampel gading yang digambar rajah, ditanam dengan daun bambu,
caru pecel, tuak berampas, kemudian bubur putih, dan bubuk ikan.
Sarana tersebut disertai dengan mantra berikut.
Ong Sang Hyang Kuwuk, sang raśe, sira sūn konkon, sira
ring sawah, anūnggunin pari ni bhaṭarā gurū, sidhi kedhĕp
maṇdhi śabdhanku.
Terjemahan:
Yang mulia Sang Hyang Kuwuk, Sang Rase, Beliau yang
dipuji dimohonkan, agar beliau di sawah, menjaga padi
Bhatara Guru, semoga mantraku ini ampuh.
Jika diperhatikan, mantra tersebut ditujukan kepada kucing
liar dan rase yang mana tikus sebagai makanannya. Dalam hal ini
petani menjadikan tikus sebagai tumbal untuk kucing dan rase.
Sehingga, jika tikus dimakan oleh kucing dan rase makan tikus tidak
akan berhasil memakan padi.
Untuk mengusir hama tikus, ada juga disebut paneduhan
(penenang) yang dimohonkan kepada Sang Hyang Siwa Ghni
menggunakan sarana seperti: tirta dengan tempat yang baru, irisan
daun temen (samsam), lima pucuk daun ilalang (ambengan), setelah
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disucikan ke hadapan Sang Hyang Siwa Ghni, kemudian banten-nya
yaitu: bayuhan satu macam, diperciki tirta, kemudian di-ayab ke
bebaturan sama-sama satu kali dengan mantra berikut.
Ih ibā bhikul putih luh mwani, tka tĕndhuh, ibā bikul kuning
lūh mwani, tka tĕddhuh, ibā bikul barak lūh mwani, tka
tĕddhuh, ibā bikul irĕng lūh mwani, tka tĕdhuh,
muṇdhurakna, ibā bikul putih luh mwani, mūlih kita kangin,
ka gdhong gdhahe, enak kittā, poma, 3, iba bikul kuning lūh
mwani, mulih lkitta kawuh, ka gdhong hmase, poma, 3. Iba
bikul barak, luh mwani mūlih kitta klod, ka gdhong
tambagane, tka kenak, poma, 3. Iba bikul slĕm, lūh mwani,
mulih iba kajā, ka gdhong bsine, tka kenak, poma, 3.
Terjemahan:
Hai engkau tikus putih lelaki perempuan, tenanglah, kau
tikus kuning laki perempuan, tenanglah, kau tikus merah laki
perempuan, tenanglah, kau tikus hitam laki perempuan,
tenanglah, mundurlah, kau tikus putih laki perempuan,
kembalilah kau ke timur, ke gedong kaca, baiklah kau,
perhatikan (diucapkan 3 kali), kau tikus kuning laki
perempuan, kembalilah kau ke barat, ke gedong emas,
perhatikanlah (diucapkan 3 kali). Kau tikus merah, laki
perempuan kembalilah kau ke selatan, ke gedong tembaga,
dengan baik, perhatikanlah (diucapkan 3 kali). Kau tikus
hitam, laki perempuan, kembalilah kau ke utara, ke gedong
besi, sampailah dengan baik, perhatikan (diucapkan 3 kali).
Mantra peneduhan di atas dapat dikatakan sebagai mantra
penjinak khususnya untuk mengendalikan hama tikus yang berasal
dari segala tempat. Ini adalah salah satu contoh komunikasi petani
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dengan hama tikus yang menunjukkan permohonan agar tikus
kembali ke tempat tinggalnya masing-masing dengan baik dan tidak
lagi menganggu padi. Para tikus yang muncul dari segala arah
nampaknya berkaitan dengan para dewa yang berstana di setiap arah
mata angin (Dewata Nawa Sanga). Hal tersebut mengisyaratkan
bahwa tikus-tikus tersebut dikuasai oleh setiap dewa yang
menempati setiap arah mata angin.
Lalat
Di dalam teks Usada Carik dijelaskan juga adanya hama
lalat yang dapat merusak tanaman padi sampai busuk. Hal tersebut
perlu dihindari agar tanaman padi tetap sehat dan terlindungi. Untuk
mengatasi kedatangan hama lalat, terdapat beberapa sarana dalam
teks Usada Carik yaitu: 3 pucuk rumput, diikat dengan benang
tridatu (merah, putih, hitam) dan dimantrai seperti berikut:
Ong lalĕr-lalĕr, lalĕr manadhi lalĕr, lamun idūp muñcuk
amadhangan manañcĕb dhi pangalapankune, idup lalĕr,
lamun tong idūp muñcuk amadhangane, lamun tong idūp
muñcuk amadhangane, matañcĕb di pangalapankune tong
idūp lalĕr, kedhĕp sidhi mandi mantranku.
Terjemahan:
Wahai lalat-lalat, lalat menjadi lalat, jika hidup pucuk
rumput yang menancab di hasil panenku, hiduplah (kau)
lalat, jika tidak hidup pucuk rumput itu yang tertancab di
hasil panenku, maka lalat akan mati, semoga mantraku
ampuh.
Mantra di atas tampaknya memberikan penangkal bagi hama
lalat dengan sejenis kutukan jika ujung rumput itu mati maka
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lalatpun juga akan mati. Antara lalat dan ujung rumput dalam hal
tersebut dijadikan satu nyawa sehingga menjadi berhubungan.
Dengan demikian padi akan bebas dari serangan hama lalat.
Walang Sangit
Walang sangit merupakan serangga yang mematikan bagi
padi. Walang sangit sangat ditakuti oleh petani karena sangat cepat
menggrogoti tumbuhan padi sehingga padi tidak berhasil berbuah.
Untuk mencegah datangnya hama walang sangit, teks Usada Carik
menyebutkan sarana semangkuk garam, dengan mantra:
Ih padang mandadi balang, mulih kitta ri pada, haywa kitta
mangan pari ningsun, mulih kita maring padang, mbet mati,
3, poma, 3.
Terjemahan:
Wahai rumput ilalang yang menjelma menjadi belalang,
kembalilah engkau ke duniamu, janganlah engkau memakan
padiku, kembalilah engkau menjadi padang rumput, dan
meniadalah (mbet mati diucapkan 3 kali), perhatikanlah
baik-baik (poma diucapkan 3 kali).
Garam yang tadi dihamburkan keliling sawah sebanyak tiga
kali. Garam dipercaya tidak disenangi dan mampu mencegah
datangnya walang sangit. Kemudian, jika padi sampai dimakan
walang sangit digunakan sarana seperti: air yang jatuh dari atap
(hujan) bertempatkan priuk tanah, 3 helai pucuk daun dapdap, diikat
dengan benang tiga warna, secakup sabut kelapa yang diisi abu
tabunan (We hatap, mawadah payuk, muncuk dhapdhap, 3, muncuk,
mtali bnang tri datu, takep api, isinin awon tabunan). Semua sarana
tersebut kemudian di sebarkan sekeliling sawah untuk mencegah
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datangnya walang sangit dengan mengucapkan mantra seperti
berikut:
Mamuñcrat mutĕring bhumi, mah ratna mūtĕring jagat, I
waraini, sarining bhomā, siratakna idĕr kiwa, ping 3, siddhi
maṇdhi mantranku.
Terjemahan:
Tersirat di sekeliling dunia, bagaikan ratna permata yang
berhamburan mengelilingi dunia, I Waraini, sebagai sari-sari
Bhoma, percikkanlah memutar ke arah kiri, ampuhlah
mantraku.
Sarana-sarana yang disebutkan tadi dipercikkan mengelilingi
sawah sebanyak 3 kali. Prosesi tersebut diperuntukkan kepada I
Waraini yang dianggap sebagai sari-sari kesuburan yang dipercaya
memberikan kesuburan bagi tumbuhan padi. Dalam mantra itu
tersirat harapan dimana mah ratna mūtĕring jagat ‘ratna permata
berhamburan memenuhi dunia’ adalah padi yang bertebaran
memenuhi sawah. Ratna dapat diibaratkan benih-benih padi yang
bercahaya disinari oleh matahari. Dengan penuhnya sawah akan bijibiji padi tersebut niscaya petani akan mendapatkan hasil padi yang
melimpah, tentunya dengan kesuburan yang tetap dipelihara dan
hama yang berhasil dihindari.
Monyet
Monyet juga adalah salah satu pemakan padi yang ganas dan
sulit untuk dikendalikan. Petani menjadi kewalahan jika ada hama
monyet yang menyerang dan memakan padi di sawahnya. Untuk
menolak datangnya monyet, teks Usada Carik menawarkan sarana
seperti: sebungkus nasi, dengan lauk sebutir telur ayam. Dengan
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sarana tersebut kemudian pergi ke sawah dengan mengucapkan
permohonan seperti berikut:
dewa ratū sing madue bumi iriki, titiang ngatūrin I ratū
gancaran, naṣi atakilan, mabe taluh syap absik, sampun
katuran sami, manawi jro cokor I ratu, madhuwe bragalan,
ban bojog, di masan tatandhuran, dening sampūn katūran
gancaran sami, wenten manahipun usil-usil, I bojog
mangamah padi, da mahanga ira tūngampĕt.
Terjemahan:
Wahai yang mulia tuan yang menguasai tempat ini, hamba
mempersembahkan sesaji kepada tuan, yaitu sebungkus nasi,
dengan lauk sebutir telur ayam, sudah hamba sajikan semua,
mungkin tuan yang mulia memiliki pengikut, seperti monyet,
pada musim menanam, karena telah dipersembahkan semua
sesaji, jika ada niatnya usil, monyet memakan padi,
janganlah Yang Mulia membiarkannya.
Dari sarana dan mantra atau ucapan di atas, terdapat sebuah
permohonan kepada penguasa atau penjaga tempat yang digunakan
untuk persawahan. Petani memohon kepada penguasa tempat
tersebut agar monyet yang ada di sekitar tempat itu tidak menyerang
dan memakan padi. Nampaknya hal tersebut merupakan usaha
pencegahan sebelum hama monyet datang ke sawah tersebut. Dan
lagi-lagi ada sebuah proses dialogis antara petani dengan sesuatu
yang bersifat abstrak atau yang tidak tampak. Hal tersebutlah yang
semakin mempertegas bahwa petani tidak hanya mengambil langkah
real tetapi juga berkomunikasi dengan sesuatu yang bersifat magis
walaupun itu di luar nalar manusia. Dan, usaha tersebut dipercaya
berhasil.
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Gagak (Goak)
Hama lainnya yang patut diwaspadai oleh petani adalah
burung gagak (goak). Burung gagak sangat senang dengan padi yang
telah kuning. Untuk mencegah datangnya burung gagak, dalam teks
Usada Carik terdapat sarana seperti: canang 1 tanding dan nyahnyah
gagringsingan, dengan menggunakan mantra seperti berikut:
ih brabhū itĕm, brabhu rawwā, adha baangā sang gowak
mangamah tataṇdhuraning batara gurū, ĕmpu bhrabū itĕm,
bhrabūrawwa, tataṇdhuran irane, pomā.
Terjemahan:
Hai Brabhu Item, Brabhu Rawa, janganlah biarkan sang
gagak memakan tanaman padi Bhatara Guru, peliharalah
padi-padiku Brabhu Item, Brabhu Rawa, perhatikanlah.
Doa tersebut di atas ternyata ditujukan kepada yang disebut
Brabhu Item dan Brabhu Rawa yang diindikasikan sebagai penguasa
burung gagak. Permohonan tersebut disampaikan agar burung gagak
tidak sampai menyerang padi dan memakannya dan selalu
memelihara dan menjaga padi yang dianggap milik Bhatara Guru.
Hal tersebut juga dapat disebut sebagai langkah pencegahan sebelum
datangnya hama burung gagak.
Burung
Hama burung khususnya burung pipit yang sangat senang
dengan biji padi sangat mengganggu petani. Hampir setiap saat
burung pipit beterbangan ke sawah dan hinggap di tanaman padi
serta memakan biji padi yang telah menguning. Maka dari itu, setiap
sawah yang telah menguning pasti terdapat orang-orangan sawah dan
bentangan tali yang diisi berbagai bunyi-bunyian dan rumbai-rumbai
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untuk mengusir burung pipit. Ternyata, di dalam teks Usada Carik
juga dijelaskan cara mengusir hama burung agar tanaman padi tidak
dimakan oleh hama burung seperti yang telah dilakukan oleh petani
sekarang ini.
Ada beberapa sarana yang digunakan yaitu: dua orangorangan sawah (patakut) yang dilumuri tri ketuka (bawang merah,
bawang putih, dan jerangan) sebanyak tiga kali, kemudian
ditancapkan di tengah-tengah sawah. Setelah burung pergi, tahap
berikutnya adalah mempertahankan agar burung tidak lagi datang ke
sawah dengan sarana seperti: canang dua tanding, dengan raka
nyanyah gringsingan, kemudian dihaturkan selama lima belas hari
setelah itu.
Orang-orangan sawah dengan bentuknya yang menakutkan
dan dilumuri dengan tri ketuka dipercaya mampu menakuti burung.
Namun belum jelas diketahui kenapa sarana tri ketuka mampu
mengusir burung. Sedangkan canang dan sesaji lainnya dihaturkan
kepada raja dari segala burung yang digambarkan bercucuk emas
(macucuk emas), bermata mirah (manetra mirah), berbulu lebat
(mabhulu kamawon), dan berkuku tajam (manaka malela).
Dari sekian hama dengan sarana dan mantranya, ternyata,
usaha untuk mencegah datangnya hama adalah melakukan
permohonan kepada penguasa hama tersebut. Itulah adalah wujud
yang menggambarkan sebuah sistem kepercayaan masyarakat petani
yang menjalin hubungan dengan alam. Petani dengan penuh
keterbatasannya dalam hal mengolah alam tentunya akan menjumpai
rintangan dan gangguan dari alam pula. Hanya dengan memohon dan
didasari atas keinginan yang tulus mereka percaya dengan apa yang
mereka lakukan untuk kelangsungan sawahnya. Hal tersebut dapat
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dikatakan sebuah sistem budaya sawah yang merupakan peradaban
tinggi yang tidak dikenal di tempat lain.
Petani hidup dengan sistem kepercayaan yang kompleks
memberikan sentuhan religius di dalam pola kehidupan agraris yang
mendukung keberlangsungan lingkungan. Dengan demikian, Usada
Carik memberikan gambaran bahwa kehidupan agraris tidak terlepas
dari konsep ekologi yang bersifat religius. Dan dengan konsep
tersebut, kekayaan pengetahuan ekologi tersebut masih
dipertahankan dalam bentuk teks yang perlu dipahami bahkan
diterapkan di era modern saat ini.
Ekologi-religius dalam Usada Carik
Keberadaan sawah merupakan salah satu kekayaan ekologi
yang berperan penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup
lainnya. Tanpa sawah masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan
pangannya sehari-hari yang mana beras adalah salah satu kebutuhan
pokok masyarakat khususnya masyarakat Bali yang dekat dengan
kehidupan agraris. Dalam memelihara keberlangsungan budaya
agraris tersebut para leluhur Bali terdahulu telah menemukan sebuah
sistem pengetahuan dalam hal memelihara dan melindungi sawah
dari musuh padi yaitu hama penyakit. Usada Carik menjelaskan
usaha preventif untuk menjaga keselamatan padi sebagai tugas pokok
petani yang pada akhirnya berhasil memanen padinya dengan penuh
kepuasan batin. Jika demikian adanya maka Usada Carik sangat
penting untuk diterapkan tanpa memandang zaman dahulu atau
zaman sekarang.
Membaca Usada Carik seolah-olah membuka lembaran lama
kehidupan peradaban agraris masa lalu yang kental akan religiusitas
dan nampaknya menjadi sesuatu yang dimimpikan oleh zaman
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seperti sekarang ini. Mengingat pada identitas jati diri Bali
khususnya petani, dirasakan adanya sebuah kelunturan akibat
gerusan arus budaya global yang mana perkembangan itu tidak
dilandasi oleh akar budaya lokal. Dengan demikian masyarakat Bali
memiliki tugas untuk menengok kembali memori-memori yang
sampai kini setia menunggu sebuah kepedulian.
Usada Carik memberi gambaran kekompleksitasan budaya
agraris Bali yang kaya akan tradisi. Hal tersebut mengisyaratkan
bahwa tugas petani tidak hanya membajak, mengairi, menanam,
memupuk, dan, memanen saja, tetapi lebih daripada itu yaitu padi
bukanlah sekedar padi dan hama bukanlah sekedar hama. Dan,
sistem kepercayaanlah yang membangun semua itu. Padi dianggap
sebagai benih kesejahteraan manusia yang dianggap sebagai
anugerah dewi kemakmuran (Ong śri sajagat guruning śri ya nama
swaha). Dengan demikian, Sri menjadi pusat orientasi pemujaan
petani dan Sri menjelma disetiap butir padi.
Selain itu, padi bukanlah milik petani melainkan
milik/titipan Bhatara Guru (apan iki tatandhuran bhatara guru)
sebagai dewa tertinggi (Siwa) dan Rare Angon ditugaskan untuk
menjaga sawah dari serangan hama (Ih cahi rare angon, bapā
manunden cahi jani, nongosin pamulan bapane di carik, yan
kamraṇan ban bikul, anghing addha palalyan cahi meng, to tuṇdhen
cahi nongosin pamulan bapāne). Dengan demikian, petani memiliki
hubungan erat dengan lapisan dimensi teratas (transendental) yang
dipercaya menyatu di setiap kehidupannya.
Banyak ista dewata di dalam Usada Carik yang menjadi
tujuan pemujaan petani dalam hal memohon perlindungan bagi
padinya, salah satunya adalah Sang Hyang Pamunah Sakti yang
dipercaya sebagai dewa yang mampu membasmi hama. Sang Hyang
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Pamunah Sakti dan Sang Hyang Sepuh diperintahkan oleh Dewi
Uma untuk turun ke dunia untuk membasmi hama burung. Dalam hal
tersebut petani memberikan gancaran atau sesaji agar beliau sedia
turun membantu melindungi sawah dari serangan hama burung
(paksi manūk wnang kapagamahang, hantuk idha sang hyang sĕpuh
miwah idha sang hyang pamunah śakti). Dengan demikian, petani
tidaklah sendiri dalam hal melindungi padi. Dengan penuh
keterbatasannya mengolah alam yang memiliki kekuatan di luar
batas kemampuan manusia, petani memohon bantuan kepada dewa
pujaannya yang dianggap mampu membasmi segala gangguan yang
datang dari alam. Hal tersebut menandakan bahwa terjalin hubungan
yang erat antara petani dengan Tuhan dalam manifestasinya sebagai
pelindung padi. Dan makna kereligiusan tersebut sangat kental
dirasakan.
Di dalam Usada Carik, salah satu cara menangkal datangnya
hama burung yaitu pamungkem kedis yang dapat dikatakan untuk
membungkam mulut/paruh burung. Pamungkem kedis tersebut
menggunakan mantra: ong kaki bungkĕm, nini bungkĕm, bungkĕm
bah pasang sang manuk, pamangan parining bhaṭarā gurū. Mantra
sejenis dijumpai dalam pamunah lanas yaitu penangkal sejenis hama
yang disebut lanas yaitu: ong nini lanas, kaki lanas, yan ya kitā
lanas brahmā, sirĕp kita, yan kita lanas lukluk, lĕbur kitā, yan kitā
lanas kuning, kalukat kitā. Kaki dan nini nampaknya mengisyaratkan
dua sifat penyebab atau asal muasal yang mungkin dapat disamakan
dengan purusa-pradana. Hal tersebut dianggap sebagai penyebab
dari munculnya hama lanas, sehingga dimohonkan agar hilang dan
kembali. Begitu juga dalam pamungkem kedis, yang dimohonkan
adalah asal penyebab yang membuat burung bungkam tak bisa
memakan padi.
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Hama lahir dan datang dari alam serta mengikuti kehendak
alam. Dengan demikian, petani tidak dapat mengatur alam dan
mengendalikan datangnya hama. Satu-satunya jalan yang dapat
dilakukan adalah memohon kepada alam. Dari sanalah muncul
komunikasi petani kepada alam bahkan penguasa alam yang dapat
mengendalikan hama. Mantra sebagai media verbal untuk
menyatakan permohonan dilengkapi dengan sarana yang mampu
mengusir hama dan sesaji untuk dipersembahkan kepada dewa yang
dipuja.
Simpulan
Usada Carik merupakan cara pencegahan (preventif) untuk
menyelamatkan sawah sebagai kekayaan ekologi dari serangan hama
penyakit. Dalam mencegah datangnya hama, Usada Carik
menjelaskan beberapa cara dan sarana yang mampu mengusir hama
yang datang. Sarana tersebut juga dilengkapi dengan berbagai mantra
baik mantra permohonan maupun mantra pengusir. Di dalam Usada
Carik dijelaskan beberapa ista dewata yang menjadi pusat pemujaan
petani dalam memohon perlindungan bagi padi. Di dalam mengolah
alam menjadi sawah, pastinya banyak kendala yang akan dihadapi.
Petani tidak dapat mengendalikan alam dan hama yang berasal dari
alam. Maka, petani hanya bisa memohon kepada penguasa alam agar
padinya dapat terlindungi sampai berhasil untuk di panen. Sehingga,
terjadi komunikasi antara petani dan penguasa alam yang dapat
mengendalikan hama. Dari sanalah muncul aspek religius yang mana
terjalin hubungan dialogis antara petani, alam, Tuhan, dan hama.
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CITRA AIR:
DALAM CANDI PUSTAKA SASTRA
JAWA KUNO DAN BALI
I Wayan Suteja dan Putu Eka Guna Yasa

A

Pendahuluan
ir merupakan bagian dari unsur material alam semesta
yang tidak pernah habis. Meskipun secara kuantitas
memang demikian, belum ada jaminan bagaimana
sejatinya kualitas air di masa depan apabila keberadaannya sebagai
kebutuhan pokok manusia bumi tidak dijaga mulai hari ini. Laku
hidup masyarakat yang tidak berpihak pada perlindungan unsurunsur alam, bukan tidak mungkin berpotensi menyebabkan kualitas
air semakin menurun dari masa ke masa. Kualitas air dapat
dipastikan mempengaruhi pula kualitas kesehatan ragawi dan rohani
manusia. Oleh sebab itu, upaya terus menerus dalam mencari caracara untuk menemukan jalan keluar dari labirin inharmonisnya relasi
manusia dengan ketersediaan air di alam menjadi cukup mendesak
dilakukan.
Jalan sastra barangkali dapat ditempuh untuk mengetahui
harapan ideal manusia di masa lampau mengenai air. Tentu jalan ini
tidak secara langsung mengantarkan para pejalan bertemu dengan
solusi-solusi praktis masalah air dewasa ini yang demikian
kompleks. Karya sastra sebagai candi pustaka yang dibangun oleh
para rakawi di masa lampau untuk menstanakan temuan-temuan
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monumental pada zamannya menyajikan tata nilai. Tata nilai tentang
air yang terpancar melalui karya-karya sastra tersebut dapat dijadikan
pegangan dalam menuntun manusia menuju kesadaran ekologis
(ecological wearness) mengenai betapa pentingnya makna air bagi
kehidupan manusia dari hulu masa lalu hingga hilir masa kini.
Tulisan ini mencoba mencatat sejumlah pandangan dunia masyarakat
Nusantara tentang air dalam karya-karya sastra mulai dari air sebagai
sumber amreta, aliran air dan kerendahan hati, dimensi air sebagai
sumber penyakit dan pengobatan, air sebagai penyucian, dan
manusia Bali yang sesungguhnya berada dalam suatu siklus: dari air
kembali air.
Dari Laut ke Puncak-Puncak Gunung:
Membaca Pusat Amreta dalam Aliran Teks Adi Parwa, Tantu
Panggelaran, dan Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul
Simbolisme air yang paling penting adalah air sebagai
amreta. Zoetmulder (1995: 33) mengartikan amreta sebagai ‘abadi,
sesuatu yang abadi, dewa: minuman para dewa, sedangkan Lydia
Kieven (2014: 133) menyatakan amreta sebagai cairan mistis
keabadian dan air kehidupan. Telah umum diketahui bahwa kisah
pencarian amreta dapat dibaca melalui pustaka Adi Parwa. Kitab
yang menjadi bagian pertama Asta Dasa Parwa ini menyebutkan
bahwa amerta ‘air kehidupan’ berada di laut. Oleh sebab itulah para
dewa yang berkoalisi dengan daitya berusaha untuk menggebur
lautan Ksira (ustaha ri kaputêran ing Ksirārņawa, apan saksat
pinakonggwan ikang amŗta). Melalui usaha yang keras dengan
memanfaatkan seluruh kekuatan yang ada, di antaranya naga
Anantaboga mencabut Gunung Mandara dari pulau Sangka, raja
penyu Akupa sebagai dasar, naga Basuki sebagai tali yang akan
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melilit gunung Mandara, dan Sang Hyang Indra menunggangi
puncaknya, pemutaran Mandarādri itu akhirnya berhasil dilakukan.
Lautan Ksira yang telah diaduk berturut-turut mengeluarkan arda
candra, Dewi Sri, Laksmi, Kuda Ucaihśrawā, Kastubamani, dan
terakhir Danwantari membawa swetakamandalu sebagai wadah
amreta.
Setelah berhasil mendapatkan tirta amreta, kemanakah para
dewa membawanya? Masih dalam teks yang sama yaitu Adi Parwa,
melalui perjuangan Garuda dalam membebaskan ibunya dari kutukan
dan perbudakan dapat diketahui bahwa amreta disembunyikan di
sebuah gunung bernama Somaka Giri. Tirta amreta tampak dijaga
dengan sangat ketat oleh pasukan Indra. Di dalam gua tempat amreta
diletakkan ada jantra cakra yang selalu berputar dengan ujung
besinya yang siap membunuh siapapun. Dua ekor naga yang tidak
pernah mengedipkan matanya siang dan malam selalu siaga
membakar siapapun yang mendekati amreta. Lukisan perjuangan
Garuda dalam mencari amreta untuk membebaskan ibunya yaitu
Dewi Winata dari kutukan tersebut menegaskan bahwa setelah
didapatkan melalui pengeburan laut Ksira, amreta disembunyikan
oleh para dewa di gunung yang bernama Somaka. Membaca teks
Adi Parwa, pembaca diyakinkan bahwa laut dan gunung adalah pusat
amreta: pusat kehidupan.
Keberadaan amreta yang ada di gunung tampaknya
mentradisi dalam kehidupan masyarakat di Nusantara. Paling tidak
berdasarkan dua teks yaitu Tantu Panggelaran dan Kutara Kanda
Dewa Purana Bangsul hal tersebut tercermin. Teks Tantu
Panggelaran yang dimasukkan Zoetmulder (1985: 59) sebagai karya
sastra Jawa Kuno menceritakan keadaan Pulau Jawa yang tidak stabil
akibat tidak adanya Gunung Mandara (apan tan hana Hyang
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Mandaraparwata) dan juga manusia (nguniweh janma manusa).
Itulah yang menyebabkan Batara Jagatkarana melakukan yoga
bersama Batara Parameswari di Gunung Hyang, selanjutnya
menyuruh Batara Brahma dan Wisnu menciptakan manusia
menggunakan tanah serta dilengkapi lagi dengan sejumlah
keterampilan agar mereka dapat bertahan hidup. Meskipun telah
dihuni oleh manusia, Pulau Jawa yang belum memiliki poros masih
tetap dalam keadaan tidak stabil. Oleh sebab itu, Batara Mahakarana
menugaskan kembali para Dewa, Resi, Suranggana, Widyadara,
Gandara, bersama-sama menuju ke Jambu Dwipa untuk
memindahkan Gunung Mahameru ke Pulau Jawa. Untuk
melaksanakan misi pemindahan gunung yang yang puncaknya
mencapai angkasa itu, Batara Wisnu berubah menjadi naga untuk
melilit seraya memutar, sedangkan Brahma menjadi kura-kura untuk
menjadi dasarnya.
Proses pemutaran Gunung Mahameru ternyata menyebabkan
para dewa lelah dan haus. Pada saat yang bersamaan, ada air
Kalakuta yang muncul dari Gunung Mahameru. Para Dewa yang
tidak mengetahui bahwa air itu mengandung racun seketika mati
setelah meneguk air Kalakuta. Mengetahui hal tersebut, Batara
Parameswara meminum air itu sehingga leher beliau menjadi
berwarna hitam. Sejak saat itulah beliau juga bergelar Nilakanta.
Walaupun lehernya berwarna hitam, Batara Parameswara dengan
kesaktiannya berhasil mengubah tirta Kalakuta menjadi tatwa amreta
siwamba (air kehidupan yang suci). Amreta itu menghidupkan
kembali para dewata dan dengan susah payah gunung Mahameru
berhasil dipindahkan. Gunung Mahameru yang dipindahkan tersebut
sesungguhnya berisi biji-bijian berupa mirah, permata, intan, dan

[96]

Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana

kendi permata bernama Kamandalu yang di dalamnya terdapat air
amreta suci.
Berdasarkan pembacaan terhadap teks Tantu Panggelaran,
amreta tampak diciptakan oleh Batara Parameswara atau Siwa,
sekaligus sebagai sari-sarinya Gunung Mahameru. Berkaitan dengan
air, ada pesan menarik yang dapat dimaknai dalam teks ini baik
dalam upaya menjaga kebersihan dan kesucian sungai secara fisik
maupun simbolis. Ketika pemindahan Gunung Mahameru dari jagat
Jambu Dwipa, ada seorang brahmana bernama Dang Hyang Têkên
Wuwung yang ikut pindah ke Pulau Jawa. Ketika ia beristirahat di
sebuah hulu sungai di wilayah Sukayadnya, Batara Iswara
memberikan teguran kepada sang Brahmana agar tidak meraup air di
bagian hulu yang dapat mengotori aliran sungai di hilir. Brahmana
itu tidak menghiraukan teguran Batara Iswara, bahkan terus
mengobok-obok hulu air dan membuang berak, serta sisa
makanannya di hulu air sungai itu. Batara Iswara sangat murka
mengetahui hal ini, maka aliran air yang telah kotor dengan berak
dan sisa makanan itu diperintahkan agar membanjiri pertapaan Sang
Teken Wuwung. Mengetahui kenyataan itu, Sang Teken Wuwung
menghadap Iswara untuk memohon pengampunan, seraya meminta
agar diwisuda lagi menjadi wiku. Sejak saat itulah sang Teken
Wuwung bergelar Mpu Siddha Yogi.
Menyimak fragmen teks Tantu Panggelaran di atas, tampak
ada pesan penting untuk menjaga kebersihan dan kesucian sungai
yang patut senantiasa diusahakan. Sungai sejatinya sama dengan nadi
apabila dianalogikan ke dalam tubuh manusia. Melalui nadilah sarisari makanan diedarkan ke seluruh tubuh, maka melalui sungai pula
sari-sari kehidupan mengalir dan menghidupi kehidupan. Oleh sebab
itu, menjaga kebersihan sungai sekaligus kesuciannya bagi
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masyarakat Bali yang diklaim sejumlah peneliti sebagai penganut
Agama Tirta adalah mutlak dan suatu keharusan. Dengan demikian,
tidak ada lagi kesan bahwa masyarakat Bali hanya menyucikan
sumber air yang terletak di gunung dan sumber air yang berada di
laut. Sungai sebagai penghubung keduanya berdasarkan pembacaan
terhadap teks Tantu Panggelaran juga sudah semestinya selalu dijaga
kebersihan dan kesuciannya.
Di sisi lain, secara simbolis kisah diwisudanya Dang Hyang
Teken Wuwung oleh Batara Iswara boleh jadi merupakan proses
penusantaraan terhadap ajaran-ajaran Hindhu yang sebelumnya
berasal dari India. Maksudnya, sumber-sumber ajaran yang berasal
dari India disenyawakan dengan ekologi budaya dan kearifan hidup
masyarakat nusantara pada masanya. Proses penusantaraan terhadap
sejumlah karya sastra India menjadi karya sastra yang bercorak
nusantara telah terlihat cukup benderang dalam sejarah peradaban
batin masyarakat Nusantara. Pengadopsian dan pengadaptasian karya
sastra Rawanawadha menjadi Kakawin Ramayana berbahasa Jawa
Kuno, kisah Mahabharata menjadi Asta Dasa Parwa, kisah Siwa
Ratri dalam sejumlah kitab purana di India juga menjadi Siwaratri
Kalpa di Nusantara adalah sejumlah bukti bahwa masyarakat
nusantara memiliki kemampuan mengadaptasi dan mengadopsi
pengaruh luar dan menyesuaikannya dengan kebudayaan Nusantara.
Sealiran dengan teks Tantu Panggelaran yang menempatkan
gunung sebagai pusat amreta, sebuah teks Kutara Kanda Dewa
Purana Bangsul 1 tampaknya memuat ideologi yang tidak jauh
berbeda. Dalam teks ini, secara lebih eksplisit dinyatakan pada masa
Wasana Surya Sangha dengan Masa Wasana Sargakala Surya Pitu
1

(baca penelitian lebih lanjut skripsi Eriadi Ariana tahun 2017 berjudul
Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul: Analisis Semiotik).
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sebagai akhir dari bumi. Terputuslah raja yang mempunyai
kedudukan penerang jagat di Bali, sehingga masyarakat menjadi
kacau. Saling curi sesama teman, berperang melawan desa-desa
lainnya, karena tidak ada yang disegani. Mengetahui keadaan
tersebut Batara Parameswara beryoga, sehingga beliau tahu bahwa
kekacauan yang terjadi di Pulau Bangsul disebabkan oleh tidak
adanya dewata yang berstana pada wilayah itu (tan ana dewata
luminggeng kana). Maka melalui suatu yoga, Sang Hyang Pasupati
melahirkan para dewata yang akan diutus berstana di Bali. Setelah
para dewa tersebut menempati gunung-gunung yang ada di Bali,
karya sastra ini menyebutkan bahwa para dewa harus mengajarkan
tata susila dan Igama Tirtāmreta Siwamba yang suci tanpa noda,
menghilangkan kekotoran jagat Bali (ikeng manusannya sinungkêna
warah-warah tata susila krama, mwang igama kadewatan,
sumungsung Sang Hyang Igama Tirtāmreta Siwamba, suci nirmala,
humilangakên kalêngkaning bhuwana ing Bangsul). Dengan
mengutip petikan teks di atas, kita dapat meyakini bahwa
pengamatan peneliti asing yang menyebutkan bahwa agama Hindu
Bali menganut agama tirta memiliki nilai kebenaran. Dengan
perpaduan tata susila dengan ajaran Igama Tirta itulah masyarakat
Bali mengarungi samudra kehidupan.
Arah Aliran Air dan Kerendahan Hati:
Membaca Sisi Lain Geguritan Basur
Setelah membaca karya sastra Adi Parwa, Tantu
Panggelaran, dan Kutara Kanda Dewa Purana Bangsul yang
sejatinya menitipkan pesan untuk menjaga laut dan gunung sebagai
sumber mata air kehidupan, kita akan mencoba melihat sisi lain dari
karya sastra Geguritan Basur yang telah menarik perhatian para
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peneliti terutama dari aspek mistiknya. Karya sastra Geguritan Basur
yang diduga kuat dikarang oleh Ki Dalang Tangsub menyinggung
arah turunnya air dari hulu ke hilir secara filosofis. Karya sastra yang
kental dengan aroma mistik itu memuat karakter air ketika I Nyoman
Karang seorang duda dari Banjar Sari memberikan nasihat kepada
kedua putrinya yang masih muda bernama Ni Sokasti dan Ni Rijasa.
Nasihat itu diberikan sebelum I Gede Basur bermaksud meminang
Ni Sokasti yang berujung pada konflik magis berupa adu kesaktian
antara I Gede Basur dengan I Nyoman Karang, yang juga melibatkan
figur seorang balian. Ia merasa penting memberikan nasihat kepada
anaknya tentang kewaspadaan (plapan), nilai-nilai kebenaran (darma
sadu), pergaulan hidup (ningkahang awak), perilaku hemat, dan etika
karena istrinya meninggal akibat diracuni oleh De Rempag
tetangganya.
Pada saat memberikan nasihat itulah I Nyoman Karang
menyinggung perilaku Dewa Brahma dan Dewa Wisnu dalam suatu
dialog. Pembicaraan yang kemudian berujung pada munculnya
kesombongan di antara kedua Dewa tersebut didengar oleh Dewa
tertinggi yaitu Siwa. Di tengah percakapan yang semakin sengit,
Siwa lalu menjatuhkan lingga. Lingga tersebut selanjutnya dijadikan
sarana pembuktian kehebatan dewa masing-masing. Dewa yang
berhasil menemukan ujung lingga, disepakati sebagai pemenang.
Lingga itu dikejar ke bawah oleh Dewa Wisnu dengan merubah
wujud menjadi babi. Sementara itu, dewa Brahma mengejar ke atas
dengan merubah wujud menjadi burung garuda. Wisnu dengan
wujud babinya mengejar lingga itu sampai pada lapisan-lapisan
dunia bawah (sapta patala), sedangkan Brahma terus menerus
terbang melintasi lapisan dunia atas (sapta loka). Meskipun telah
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mengerahkan seluruh kekuatan, kedua Dewa tersebut gagal untuk
meraih ujung lingga.
Fragmen adu kesaktian antara Dewa Brahma dengan Wisnu
itu paling tidak dimaknai oleh Ki Dalang Tangsub pengarang
Geguritan Basur sebagai simbol karakter air yang senantiasa mencari
tempat lebih rendah dan lidah api yang selalu menjulur ke atas. Teks
Geguritan Basur menyatakan sebagai berikut “eda manyumbungang
awak, salingke manusa dekil, ada satuannya suba, Ida Hyang Batara
Wisnu, sareng Ida Hyang Brahma, ngangken sakti, kacepolan Sang
Hyang Lingga. Linggan Ida Sang Hyang Siwa, manyeleg nganteg ke
langit, Hyang Brahma ngalih menekang, Hyang Wisnu ngruruh tuun,
kayang jani tuara bakat, sangkan kari iyehe nuunang. Apine ngulah
menekang, kento satuannya, cening eda dewa sumbar-sumbar
(Geguritan Basur, Puh Ginada: 19-20). Terjemahannya sebagai
berikut. “Janganlah menyombongkan diri, sebagai manusia yang
masih kotor. Ada cerita di masa lalu, Ida Hyang Batara Wisnu,
dengan Ida Hyang Brahma mengaku sakti, lalu dijatuhi Sang Hyang
Lingga. Lingga Ida Sang Hyang Siwa, membubung sampai ke langit.
Hyang Brahma mencari ke atas, Hyang Wisnu mencari turun, sampai
sekarang belum ditemukan. Itulah sebabnya air senantiasa ke bawah,
dan api menjulur ke atas. Demikianlah ceritanya, jangan engkau
sesumbar”.
Dewa Wisnu yang menjadi lambang air dan Dewa Brahma
yang menjadi simbol api dalam fragmen tersebut justru disinggung
oleh Ki Dalang Tangsub dalam Geguritan Basur melalui mulut
seorang tokoh yang bernama I Nyoman Karang, ketika
mengingatkan Ni Sokasti mengenai nilai-nilai kerendahan hati agar
terhindar dari sifat kesombongan. Air memang dapat dijadikan guru
yang baik untuk memberi manusia nasihat tentang kerendahan hati,
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karena ia yang sesungguhnya bersumber dari ketinggian pegunungan
mengalir ke bawah untuk bersatu dengan samudra luas. Dalam ruang
di antara usaha air mencapai tujuan itulah makhluk bumi
memanfaatkannya untuk berbagai keperluan hidup. Persatuan itu
barangkali adalah satu-satunya hal yang menjadi cita-citanya ada di
bumi. Hal yang menyebabkan ia dengan teguh menembus batu-batu
karang pegunungan, mengalir dan memberikan kehidupan bagi
semua makhluk hidup di bumi. Konon air yang mengalir disebut
Saraswati, adakah pemuja Saraswati diharapkan memiliki karakter
yang selalu rendah hati?
Dimensi Air sebagai Sumber Penyakit dan Pengobatan:
Membaca Rogha Sanghara Bumi dan Usada Yeh
Dari penjelasan di atas, air tampak sebagai sumber amreta
‘air keabadian’ yang sekaligus dapat dijadikan sebagai guru untuk
senantiasa mengingatkan manusia mengenai kerendahan hati. Akan
tetapi, air tidak hanya memiliki wujud yang santa rupa atau wujud
yang damai dan meneduhkan. Baik dari kenyataan maupun karya
sastra dapat diketahui bahwa air juga memiliki wujud rudra rupa.
Geguritan Purwa Sanghara yang digubah oleh Cokorda Denpasar
melukiskan fragmen negeri Dwarawati yang dipimpin oleh Kresna
dan Baladewa ketika samudra membuncah dan menenggelamkan
negeri bangsa Yadu dengan sangat memilukan. Kutukan Dewi
Gandari kepada Kresna agar seluruh keturunan Yadu habis,
direalisasikan melalui tenggelamnya negeri Dwarawati. Arjuna dan
saudara-saudaranya yang mengunjungi Dwarawati untuk menghadap
Sri Kresna menjadi saksi, ombak besar yang menerjang dan
menenggelamkan satu pulau.
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Laris rauh lonca-lonca, sagarane manincap Dwarawati,
sampun kebek kelem sabuh, ngarudug mombak-ombak, Sang
Arjuna pamargine sada gisu, takut kalancah sagara,
kranane malahib-lahib. Sampun adoh kaliwatan, tanah
Dwarawati kang dadi pasih….(Puh Dangdang, 14-15).
Terjemahan.
Lalu mengalir bergelombang-gelombang, air laut yang
menerjang Dwarawati, telah menenggelamkan seluruh
daratan, berdebur berombak-ombak. Sang Arjuna berjalan
agak tergesa-gesa. Karena takut digulung laut, itulah
sebabnya ia berlari. Telah jauh dilewati, tanah Dwarawati itu
menjadi laut.
Gambaran kekuatan laut sebagai muara akhir pertemuan air
yang menenggelamkan negeri Dwarawati mengingatkan pada
peristiwa gempa bumi yang mengakibatkan Gelombang Tsunami di
Aceh. Kenyataan ini jelas merupakan wujud menakutkan dari air
yang telah bersatu menjadi samudra luas. Manusia tentu tidak
memiliki kekuatan yang cukup apabila kejadian-kejadian serupa
terjadi secara mendadak. Laut seperti temuan para yogi di masa
lampau memang merupakan kekuatan aktif (cala) yang memiliki
wujud sakti dan menakutkan. Maka tidaklah terlalu mengejutkan
apabila laut juga dijadikan simbol Batari Uma Bhagawati seperti
yang tersurat di dalam teks Arjuna Pramada (inangên angên marā
ya, pasanggama nikang wukir lāwan tasik, an kadi pasanggamaning
bhaţara lāwan bhaţari uma bhagawati. “Jika direnung-renungkan,
pertemuan gunung dengan laut itu, bagaikan persenggamaan Batara
(Siwa) dengan Bhatari Uma Bhagawati”).
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Di samping memiliki potensi yang destruktif secara fisikal,
melalui Teks Rogha Sanghara Gumi yang menguraikan aspek-aspek
mengenai Durmanggalaning Jagat dapat diketahui pula bahwa Dewa
Laut yaitu Baruna juga menjadi sumber penyebaran penyakit. Teks
yang memulai tesisnya dengan gambaran keadaan manusia pada
zaman Kaliyuga ini menyatakan bahwa apabila dunia telah
memasuki zaman Kaliyuga, maka perang tiada henti, wabah
merajalela, dunia dalam bahaya besar, lahir tidak wajar dengan
wajah yang tidak wajar pula. Yang menciptakan tanda-tanda tersebut
konon Sang Hyang Druwaresi, karena seluruh bumi yang merupakan
anugrah Batara Baruna tercemari oleh manusia setiap hari, sampai
dengan kahyangan beliau di bumi, juga tidak henti-hentinya dialiri
kekotoran. Oleh sebab itulah, agar kahyangan Batara Baruna dapat
disucikan kembali, Batara Druwaresi menitahkan agar raja atau
pemimpin melaksanakan upacara Labuh Gentuh. Apabila upacara
tersebut tidak dilakukan maka Hyang Baruna, Hyang Mina Rodra,
Hyang Nagaraja, Hyang Lembuara akan menyemburkan racun ke
bumi dari tengah laut. Banyak orang yang sakit mendadak karena
terkena racun dan tidak bisa diobati, setiap yang dimakan/diminum
berisi racun. Demikianlah konon yang akan terjadi apabila raja tidak
mempersembahkan upacara ke laut, karena laut adalah jiwanya dunia
(Sang Hyang Sagara maka uriping rat).
Penjelasan teks Rogha Sanghara Bumi mengenai aspek laut
yang juga berpotensi menjadi sumber penyakit sesungguhnya
memberikan suatu refleksi agar umat manusia senantiasa menjaga
kebersihan dan kesuciannya. Para yogi dan intelektual di masa
lampau telah menemukan suatu upacara khusus untuk merajut
harmoni dengan dewa laut secara niskala, maka ada suatu tanggung
jawab besar bagi generasi di masa sekarang untuk melengkapi
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temuan itu dengan perilaku-perilaku etik, sehingga laut senantiasa
menjadi amreta yang menghidupi kehidupan. Dengan pengalaman
hidupnya bergelut dengan air, para leluhur manusia Bali juga
menitipkan teks Usada Yeh di samping jenis teks pengobatan
tradisional lainnya sebagai sarana utama pengobatan.
Teks Usada Yeh sangat potensial untuk diteliti lebih lanjut
oleh para penekun dunia pengobatan dan Ayur Weda karena teks ini
menguraikan bermacam-macam penyakit yang dapat disembuhkan
hanya dengan sarana air dan mantra. Pada bagian pembukaan, teks
Usada Yeh mengungkapkan syarat untuk bisa mengaplikasikan
sistem pengobatan ini yaitu mengetahui slokanya (wruh sira
salokanya), rincian dasaksara (saelwaning dasaksara), dan mampu
membadankan usada ini (ngrangsukang usaddha iki). Apabila belum
memiliki kompetensi tersebut, maka seseorang yang mencoba
mempraktikkan pengobatan ini akan dikutuk oleh Bagawan Kasiapa.
Namun demikian, jika seseorang telah mampu melakukan hal-hal
tersebut, maka dia boleh menjalankannya karena Sang Hyang Siwa
telah memberikan anugerah untuk melakukan pengobatan berupa
tutuh, loloh, sembur, dan wedak. Berikut ini salah satu mantra
pangrapuh (penyembuh):
ȋki mantran pangrapuh, nga, ma, om sang hyang śiwā ring
śiwādwara, prama śiwā ring tungtunging rambut, saddha
śiwā ring ȋrénging netra, śiwā ring tungtunging ȋrung, sah
śiwā ring tungtunging muka, sang hyang kasyapa ring
tungtunging lidah, angrapuh wișya sahananing wiśya rapuh,
denira hyang śiwā, saddha śiwā, prama śiwa, śiwā, sah
śiwā, kasyapa, om ang ang mang mang ang ung, téka rapuh,
3.
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Terjemahan.
Inilah mantra pangrapuh, namanya. Mantra, Om Sang Hyang
Siwa ring Siwadwara, Parama Siwa ring tungtunging
rambut, Saddha Siwa ring irenging netra, Siwa ring
tungtunging irung, sah Siwa ring tungtunging muka, Sang
Hyang Kasyapa ring tungtunging lidah, angrapuh wișya
sahananing wiśya rapuh, de nira Hyang Siwa, Saddha Siwa,
Prama Siwa, Siwa, sah Siwa, Kasyapa, Om ang ang mang
mang ang ung, teka rapuh, 3 kali.
Pada bagian penjelasan mengenai Sarining Usada Sari, teks
Usada Yeh juga mengingatkan orang yang akan mempraktikkan
sistem pengobatan ini dengan agar mengetahui tenger pati urip
(kemampuan mendiagnosa kemungkinan kesembuhan pasien).
Dengan sejumlah bekal kemampuan tersebut, beberapa penyakit
dapat disembuhkan dengan menggunakan sarana air dan mantra
seperti sakit mata, sakit perut, panas, dan yang lainnya. Salah satu
contoh untuk mengobati panas dalam atau jampi dengan sarana air
melaui cara menyembur mantranya adalah Om ȋh ah, sedangkan
apabila dijadikan jamu atau loloh mantranya, om ah ih. Demikianlah
contoh sistem pengobatan menggunakan sarana air dalam perspektif
Usada Yeh. Teks usada ini tentu bisa dimanfaatkan sebagai modal
untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai
hubungan antara air dan mantra-mantra yang digunakan.
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Air sebagai Penyucian:
Membaca Pancaka Tirta dalam Teks Adi Parwa dan Geguritan
Japatuan
Pembacaan terhadap teks Roga Sanghara Bumi dan Usada
Yeh di atas memberikan refleksi bahwa air dalam pandangan dunia
masyarakat Bali memiliki dimensi yang destruktif sekaligus
penyembuhan. Di samping itu, air tampaknya telah disepakati
sebagai sarana penyucian. Kisah Mahabrata India digubah ke dalam
bahasa Jawa Kuno menjadi delapan belas parwa yang disebut Asta
Dasa Parwa menunjukkan hal itu, terutama pada bagian Adi Parwa.
Pustaka Adi Parwa sebagai parwa pertama dari delapan belas parwa
memuat kisah menarik mengenai air. Dikisahkan Parasurama yang
hidup di antara zaman Traitia dan Dwapara Yuga berperang
melawan Arjuna Sahasrabahu. Peperangan yang terjadi di tanah
Bharatawarsa dimenangkan oleh Parasurama. Peperangan itu
ternyata dibalas oleh para ksatria di tanah Bharatawarsa dengan
membunuh ayah Parasurama yang bernama Bhagawan Jamadagni.
Kematian Bhagawan Jamadagni ini menyebabkan Parasurama murka
dan berjanji untuk mempersembahkan darah dua puluh satu raja kepa
leluhurnya. Ucapan seorang pertapa seperti Bhagawan Parasurama
ternyata menjadi kenyataan. Dua puluh satu kesatria tewas,
termasuk, gajah dan kuda keretanya. Darah kesatria itu seketika
berubah menjadi lautan (rudira arnawa) lalu menyusut menjadi lima
telaga.
Sesuai janji, darah itu dipersembahkan kepada para leluhurnya
melalui upacara Tarpana Wipala Raktasna Pananjali. Namun sayang,
darah persembahan dua puluh satu raja tersebut tidak menyebabkan
para leluhur bahagia. Oleh sebab itu, datanglah para leluhur
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menemui Parasurama termasuk Bhawagan Jamadagni ayahnya. Para
leluhur menyatakan sebagai berikut :
Anak Rama Parasu tan yogya kadi kita brahmana magawe
rudira tarpana, kunêng yogya tarpaņaknanta ikang tirta
pawitra juga. Hana pwa sadhanantamūja ri kami kabeh,
ikang tirtha, wastwa temahana tirta limang talaga kwehnya,
wênanga panghilanga kleśa rah ning samantanrêpa sang
mating raņa denta.
Terjemahan.
Anakku Rama Parasu. Tidak pantas seorang brahmana
seperti anakku ini melangsungkan korban darah, seyogianya
air suci (tirta pawitra) sajalah yang anakku persembahkan.
Sekarang ini juga, itulah syaratmu memuja kami. Terjadilah
demikian, lima buah telaga tercipta, sakti dapat menyucikan
darah para raja yang gugur di medan perang.
Kutipan fragmen teks Adi Parwa di atas menyebutkan bahwa
syarat untuk memuja para leluhur adalah menggunakan air penyucian
(tirta pawitra). Pesan leluhur kepada Sang Brahmana muda itu
menegaskan bahwa airlah sarana penyucian. Pernyataan itu dapat
dipahami bahwa air bukan hanya sarana kesucian, tapi kesucian itu
sendiri. Karena hanya kesucian yang dapat menyucikan. Apabila air
dimaknai sebagai percik kesucian, apalah air samudra selain
kumpulan kesucian.
Pancaka Tirta yang telah diuraikan dalam kisah Bhagawan
Ramaparasu juga disinggung dalam salah satu karya sastra geguritan
yang berjudul Japatuan. Karya sastra yang menceritakan mengenai
pencarian Japatuan terhadap istrinya Ratnaning Rat ke sorga karena
dijadikan penari legong oleh Dewa Indra tersebut membahas
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fragmen Pancaka Tirta. Uraian mengenai Pancaka Tirta dan fungsifungsinya dengan cukup rinci dimuat dalam adegan ketika Japatuan
yang atas anugrah Siwa menuju sorga. Setelah ia menuntaskan tapa
selama 42 hari di sungai Serayu, Dewa Wisnupun memberikannya
jalan untuk bertemu dengan istri yang baru dinikahinya selama 3
bulan itu. Dalam perjalanannya, Japatuan bertemu dengan saudara
mistisnya yang berwujud buaya (malan smara bapa), raksasa
(meme), macan (getih), anjing hitam (yeh nyom), dan empat raksasa
yang juga manifestasi saudara mistisnya. Sebelum bertemu dengan
Indra, saudara-saudaranya menyuruh untuk melakukan penyucian di
Pancaka Tirta. Pancaka Tirta diuraikan sebagai berikut.
Sampun rauh ring beji pancake tirta, toyannyane manca
warna, toyagni aran beli, wetan petak, kidul abang, kulon
kuning, lor hulung neki, ring tengah mancawarna.
Terjemahan.
Telah sampai di permandian Pancaka Tirta. Airnya berwarna
lima warna, air api namanya Kanda. Di timur berwarna
putih, di selatan merah, di barat kuning, di utara berwarna
hitam, di tengah lima warna.
Teks Geguritan Japatuan mendeskripsikan bahwa Japatuan
mulai melakukan penyucian dari selatan ke utara, lalu ke tengah,
selanjutnya dari timur ke barat. Tirta yang ada di selatan berwarna
merah, yang utara berwarna hitam, di tengah berwarna panca warna,
lalu di timur berwarna putih, di barat berwarna kuning. Melalui
tokoh yang bernama Japatuan, pengarang memberikan informasi
penting mengenia keberadaan Pancaka Tirta. Tirta yang berada di
Selatan berwarna merah ditempati oleh Brahma, sebagai penyucian
bagi orang-orang yang berperilaku jahat (wong muat mait, salahe
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mandang mandung, laksasana hala). Tirta yang berada di Barat
adalah api kuning ditempati oleh Mahadewa, sebagai penyucian
orang-orang yang berdosa terhadap orang tua (alpaka ring guru
rabya), angkara kepada suami (angkara ring laki). Tirta yang berada
di utara ditempati oleh Sang Hyang Ari berwujud api hitam, sebagai
penyucian bagi orang yang bisa ilmu hitam seperti ngeleak (wong
nluh ngleyak), orang selingkuh (maro sih tkening lakinia). Tirta yang
ada di timur berwujud api putih stana Sang Hyang Iswara, sebagai
penyucian bagi orang yang suka berbohong (munyi mauk). Tirta yang
berada di tengah, berwujud api lima warna milik Batara Siwa sebagai
penyucian bagi orang yang terkena berbagai penyakit (sasar gring)
serta peleburan segala dosa dan papa.
Demikianlah uraian teks Geguritan Japatuan mengenai
Pancaka Tirta. Dalam realitasnya ada di sejumlah situs air penting di
Bali seperti Tirta Empul dan Pura Mangening di Tampaksiring yang
juga memiliki kompleks Pancaka Tirta. Sampai saat ini, tirta-tirta
tersebut masih difungsikan sebagai sarana penyucian. Oleh sebab
itulah, air dalam konteks Pancaka Tirta dapat dimaknai sebagai
sarana penyucian aspek-aspek sakala maupun niskala dalam
kehidupan masyarakat Bali.
Siklus dari Air ke Air:
Membaca Teks Wrehaspati Tatwa
Uraian di atas menunjukkan pentingnya air sebagai sarana
penyucian, baik hal-hal yang bersifat sakala maupun niskala. Setelah
membaca teks Adi Parwa dan Geguritan Japatuan, kita akan
mencoba melihat dimensi air dari hakikatnya melalui teks
Wrehaspati Tatwa. Air dalam teks Wrehaspati Tatwa dinyatakan
sebagai bagian dari Panca Maha Buta atau lima unsur material yang
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membentuk jagat raya (makrokosmos) dan dunia kecil bernama
manusia (mikrokosmos). Bagian-bagian Panca Maha Buta tersebut
adalah akasa (angkasa/udara), bayu (angin), teja (sinar), apah (air),
dan pertiwi (tanah). Unsur yang ada di bawah menyerap unsur di
atasnya, demikian rumus yang dituturkan oleh teks Wrehaspati
Tatwa. Oleh karena itu, akasa hanya memiliki satu unsur yaitu udara.
Bayu memiliki dua unsur yaitu angin dan udara. Teja memiliki tiga
unsur yaitu sinar udara, dan angin. Apah memiliki empat unsur yaitu
air, udara, angin, dan sinar/panas. Pertiwi memiliki lima unsur yaitu
tanah, udara, angin, sinar, dan air. Karena semua unsur Panca Maha
Buta itu ada di dalam tanah, maka tanah disebut sarwa tatwa (segala
realitas)
Air dan unsur-unsur Panca Maha Buta lainnya memiliki
energi halus tidak tampak yang disebut dengan Panca Tan Matra
(Panca: Lima, Tan: Tidak, Matra: Kelihatan). Energi halus dari
akasa adalah bunyi atau sabda, unsur halus dari bayu adalah
sentuhan atau sparsa, unsur halus dari teja adalah rupa, unsur halus
dari apah adalah rasa, unsur halus dari pertiwi adalah aroma atau
ganda. Karena ada unsur air di dalam diri manusia dan di alam
semestalah rasa itu dapat dinikmati. Rasa dalam pandangan teks
Wrehaspati Tatwa dibedakan menjadi enam yaitu manis (madura),
pahit (tikta), asam (amla), asin (lawana), pedas (katuka), dan sepat
(kasaya). Pencampuran dari satu rasa dengan rasa lainnya
menyebabkan adanya banyak rasa. Enam rasa pokok itulah sarisarinya bumi yang ada di dalam makanan dan minuman. Sari-sarinya
bumi yang dimakan oleh manusia menjadi tubuh dan menyebabkan
manusia hidup baik laki-laki maupun perempuan. Sari dari badan
pada manusia laki-laki menjadi sukla (air mani) dan swanita (ovum)
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pada perempuan. Pertemuan keduanya menjadi awal terciptanya
manusia.
Sebelum manusia lahir, di dalam kandungan embrio manusia
juga dijaga oleh air ketuban (yeh nyom), dan tiga unsur lainnya yaitu
darah (getih), lamad, dan ari-ari. Dalam pandangan mistis manusia
Bali, keempat saudara yang menjaganya ini kelak menjadi catur
sanak atau nyama pat. Selama kurang lebih sembilan bulan, manusia
ada di dalam kandungan. Untuk pertama kalinya ia menghirup udara
di dunia, tanda kehidupannya justru ditandai dengan keluarnya yeh
mata ‘air mata’. Apabila ada air mata, tentunya ada sumber mata
airnya. Sumber mata air itu apalagi jika bukan rasa dan perasaan.
Manusia yang terlahir dari pertemuan kedua unsur air lakilaki dan perempuan tersebut juga tampaknya diabadikan melalui
bahasa oleh manusia Bali dengan sebutan air dalam bahasa Bali yaitu
kata warih ‘air’. Kata itu seringkali disebutkan ketika menyatakan
diri sebagai keturunan dari suatu leluhur, misalnya ‘tityang warih
saking Arya Kuta Waringin ‘Saya adalah manusia (keturunan) dari
Arya Kuta Waringin’. Tidak hanya itu, panggilan sayang orang tua
kepada anaknya dalam bahasa Bali juga diabadikan dengan sebutan
unsur air yaitu cening. Kata cening diduga kuat berasal dari kata
enceh ening ‘air jernih’. Apalagi enceh ning tersebut kecuali sukla
dan suanita yang dimiliki oleh orang tuanya. Melalui simbol-simbol
lingual itu sesungguhnya kita diingatkan bahwa manusia Bali
sesungguhnya adalah manusia air ‘warih’ dan ‘cening’.
Semasih bayi, manusia memerlukan air untuk pertumbuhan
dan yang terpenting mereka memerlukan yeh nyonyo atau air dari
susu ibunya. Setelah lahir, manusia Bali yang beragama Hindu
mendapatkan tirta penyucian untuk (1) pertama kalinya pada saat
upacara lepas tali pusar (tirta gria), (2) pada saat upacara dua belas
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hari/ngrorasin (maketisin tirta), (3) pada saat upacara dua belas
hari/akambuhan (tirta panglukatan), (4) pada saat upacara tiga
bulan/nelu bulanin (tirta kayangan tiga), (5) upacara enam
bulan/ngotonin (nunas tirta batara Hyang Guru dan panglukatan), (6)
nelung otonin (nunas tirta kayangan tiga), (7) menek bajang dan
mabayuh (menggunakan mata air/kelebutan sesuai hari kelahiran),
(8) upacara potong gigi/masangih (tirta kayangan tiga, tirta Batara
Hyang Guru), (9) nganten (tirta pabiakala, tirta kayangan tiga), (10)
apabila meninggal dunia, air berperan dari prosesi nyiramin, sampai
nganyut ke segara atau ke laut. Menyimak keseluruhan tahap hidup
manusia Bali yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap air,
maka dapat dikatakan bahwa manusia Bali sesungguhnya berada
dalam suatu siklus dari air menuju ke air.
Penutup
Karya sastra sebagai dokumen pengetahuan estetik yang
demikian melimpah di Bali sejatinya menyimpan rekaman relasi
manusia dengan air. Citra air yang terpancar dari karya-karya
tersebut dapat dijadikan landasan yang kuat untuk memuliakan air.
Demikianlah catatan kecil mengenai air yang dipandang karya-karya
sastra. Semoga dengan citra air yang ditunjukkan melalui dokumen
sastra tersebut, kita semua dapat menjaga air sebagai sumber
kehidupan. Menjaga air sama artinya dengan menjaga alam semesta.
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ROMANTIS NATURALIS DALAM KAKAWIN
RAMAYANA SEBAGAI INSPIRATOR
KETENANGAN BATIN SEPANJANG MASA
I Ketut Jirnaya

B

Pendahuluan
erbicara masalah sastra, India tidak dapat dikesampingkan
sebagai negara yang melahirkan karya sastra besar
(mahakavya). Dua karya sastra besar lahir dan tercipta di
India yakni epos Ramayana dan Mahabharata. Kisah Rama
(Ramayana) dengan tokohnya Dasaratha, Rama, Laksmana, Bharata,
Sita, Rahwana, Hanuman, dan sebagainya telah dikenal hampir di
seluruh dunia. Demikian pula kisah Mahabharata dengan tokohtokohnya Krisna, Panca Pandawa, Drupadi, Duryodana, Bisma, dan
sebagainya.
Epos Ramayana di India dengan kisah cinta Rama dan Dewi
Sita yang berliku-liku dan dibalut dengan kesedihan mengundang
simpati dan rasa ingin tahu lebih banyak bagi penikmat sastra di
seluruh dunia. Di berbagai Negara kisah Rama mengalami
transformasi sesuai dengan keinginan dan budaya setempat. Di
Indonesia, kisah Rama mengalami transformasi menjadi karya sastra
kakawin yang diperkirakan pada abad ke-9.
Kakawin merupakan sebuah karya sastra Jawa Kuno
memakai media bahasa Jawa Kuno. Dari segi bentuk, kakawin
berbentuk puisi dengan persyaratan penulisan (prosodi) satu bait
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terdiri dari empat baris yang diikat dengan persyaratan guru-lagu.
Dengan demikian sastra kakawin merupakan sastra tembang karena
cara membacanya harus ditembangkan. Dari segi isi, kakawin
mengandung kisahan atau narasi. Indikasinya, ada tokoh, setting,
konflik, dan penyelesaian (ending). Oleh karena bentuknya seperti
itu, maka muncul beberapa istilah terutama dalam hal
pengelompokkan karya sastra (genre). Ada yang menyebut puisi
Jawa Kuno, ada yang menyebut prosa lirik, dan ada pula yang
menyebut kakawin tersebut dengan puisi naratif atau puisi yang
mengandung kisahan.
Apapun istilahnya, yang jelas kakawin Ramayana
merupakan kakawin yang paling tua, panjang, dan populer. Hal ini
dikatakan oleh Zoetmulder (1983: 277), di antara kakawin-kakawin,
Ramayanalah yang selalu menduduki tempat terhormat. Jumlah
salinan yang diselamatkan memberi kesaksian mengenai
popularitasnya, walaupun ceritanya panjang, sehingga dalam proses
penyalinan cukup memakan banyak waktu. Kondisi ini menyebabkan
para sarjana Indonesia maupun asing tertarik untuk menelitinya.
Pada tahun 1900, sarjana Belanda bernama H. Kern menerbitkan
kakawin Ramayana dengan edisi kritis. Kemudian dilanjutkan
dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Belanda oleh H. Kern dan
dilanjutkan oleh H. Juynboll (Idem).
Di Bali naskah kakawin Ramayana ditulis di atas daun
lontar. Hampir setiap kolektor baik kolektor instansi pemerintah,
seperti: Gedong Kirtya Singaraja, Pusat Dokumentasi Bali,
Perpustakaan Lontar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana,
Perpustakaan Universitas Dwijendra, Universitas Hindu Indonesia,
mengoleksi kakawin Ramayana dalam bentuk naskah lontar. Naskah
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lontar kakawin Ramayana juga dikoleksi secara pribadi yang
jumlahnya ratusan naskah.
Kakawin Ramayana yang telah disalin ke dalam huruf Latin
(transliterasi) juga cukup banyak, termasuk yang diterbitkan. Dinas
Pendidikan Dasar Provinsi Daerah Tingkat I Bali pada tahun 1996
menerbitkan kakawin Ramayana telah memasuki cetakan ke 2.
Kakawin Ramayana ini walaupun diterbitkan dalam bentuk buku,
namun masih memakai aksara Bali. Buku Ramayana ini jumlahnya
sudah ratusan menyebar terutama di desa-desa yang memiliki
kelompok pesantian (kelomok apresiator sastra Jawa Kuno dan Bali).
Terbitan terakhir dengan judul Ramayana Djawa Kuno Teks dan
Terjemahan. Merupakan karya Prof. Dr. R.M. Ng. Poerbatjaraka
(alm.) yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional RI tahun 2010.
Hal ini mengindikasikan bahwa kakawin Ramayana itu sangat
penting bagi kita. Penting untuk mengetahui kisahnya, penting untuk
bisa ditembangkan, penting untuk mengetahui isi kandungan filosofi,
etika, estetika, sebagai pegangan di dalam kehidupan ini.
Walaupun intensitas mengapresiasi karya sastra kakawin
Ramayana cukup intens seperti itu, tentu masih banyak hal yang
perlu dieksploitasi untuk menggali, dan mengkaji lebih banyak
tentang isi dan makna bagian-bagian dari kakawin Ramayana yang
belum pernah dilirik peneliti. Pada kesempatan ini akan dikaji bagian
kedua (sargah II) yang mengisahkan tokoh sang Rama dan
Laksamana mengawali perjalanan ke hutan untuk membantu para
pendeta pertapa. Para pendeta yang sedang bertapa, pondok
pasraman beliau selalu diganggu dan dirusak oleh para raksasa jahat.
Bagaimana sang kawi menghidupkan suasana keindahan alam
(romantis naturalis) selama perjalanan kedua putra Dasaratha
tersebut? Bagaimana pengaruhnya bagi pembaca? untuk dapat hasil
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yang sesuai dengan yang diharapkan, kajian ini akan memakai teori
estetika resepsi.
Lingkaran karya sastra terdiri dari karya itu sendiri,
pengarang, pembaca. Pembaca menjadi penting karena pembacalah
yang akan memberikan makna karya tersebut berdasarkan bacaannya
yang dihubungkan dengan kondisi masa kini. Pergeseran kajian dari
struktur ke arah tanggapan pembaca dimulai dari Strukturalisme
Praha dengan tokoh Mukarovsky dan Vodicka. Bagi mereka, karya
sastra merupakan artefak yang mati, sebagai monumen, dan baru
dihidupkan lewat pembacaan oleh pembaca yang berbeda di tempat
yang berbeda, pada waktu yang berbeda, dan dalam situasi socialbudaya yang berbeda dengan karya-karya yang bersangkutan
(Teeuw, 1988: 149). Karya sastra sebagai sistem tanda dibedakan
atas dua aspek, yaitu penanda dan petanda. Penanda merupakan
artefak, struktur mati, dan petandalah yang menghubungkan artefak
itu ke dalam kesadaran penyambut menjadi objek estetik (Fokkema,
1977: 81; Abdullah, 1994: 148).
Data yang akan dianalisis diperoleh melalui pengadaan data.
Istilah pengadaan data dipakai dalam kajian ini mengikuti pola pikir
Suarka (2007: 28). Beliau mengkaji teks Kidung Tantri Pisacarana.
Prosedur pengadaan data tersebut meliputi langkah-langkah
penentuan unit analisis, pemilihan dan penentuan sumber data, serta
pencatatan data. Pengadaan data diadakan melalui pembacaan
berulang-ulang secara cermat. Dengan membaca berulang-ulang
makna yang terselip di dalam data tersebut yang berupa kata, frase,
dan kalimat akan semakin dirasakan dan semakin muncul. Model
pembacaan seperti ini sejalan dengan konsep pembacaan heuristik
dan hermeneutik (retroaktif) yang dikemukakan Riffaterre (1978).
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Pembahasan
Kakawin Ramayana di Bali seperti menjadi bacaan wajib
bagi kelompok (sekaa) apresiator sastra Jawa Kuno yang lumrah
disebut dengan pesantian. Walaupun belum pernah membaca sampai
tuntas, tetapi mereka telah merasakan kepuasan batin. Hal ini
disebabkan oleh apa yang telah dibaca, sampai di mana mereka
membaca, pasti mereka merasakan kepuasan. Tidak ada satu bait pun
yang tidak mengandung arti jika diimplementasikan di dalam
kehidupan.
Kajian ini akan difokuskan pada keindahan alam yang
mendukung kemasyuran kakawin Ramayana. Pelukisan romantic
naturalis dimulai ketika sang Rama dan Laksamana pergi ke hutan
untuk berperang dengan raksasa-raksasa jahat, yang mengganggu
pertapaan sang pendeta.
1. Kawit śaratsamaya kāla nirar parangkā,
Nton tang pradeśa ri hawanira kapwa rāmya,
Kweh lwah magöng katĕmu de nira tīrtha dibya,
Udyāna len talaga nirjhara kapwa mahning.
(RY, II,1).
Terjemahannya:
Awal musim semi saat beliau (Rama dan Laksmana) datang
ke sana,
Terlihat daerah-daerah sepanjang perjalanan beliau semua
indah,
Banyak sungai besar dijumpai beliau dan airnya jernih,
Taman dan telaga serta jeram semua airnya jernih.
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Berbicara masalah iklim, di Indonesia hanya mengenal dua
musim, yaitu musim panas dan musim hujan. Kata musim semi yaitu
musim bunga-bunga pada kembang dan kemudian gugur layu tidak
di kenal. Musim semi ini dikenal di luar Indonesia seperti Jepang
India, Negara Eropa, Amerika, Australia. Walaupun demikian,
terjemahan kata ini untuk terbitan Kakawin Ramayana dengan aksara
Bali yang disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa Bali, kata
saratsamaya diterjemahkan dengan sasih katiga ring sasih kapat
(Warna, dkk. 1996: 17).
Para orang tua dulu sebagai penikmat sastra berusaha keras
mencari padanan kata saratsamaya agar romantis naturalis pada bait
I ini tidak terputus. Secara kontekstual arti kata saratsamaya tersebut
ditemukan. Artinya dihubung-hubungkan dengan bait berikutnya,
ada kata ramya ‘indah’, akhirnya melalui diskusi dipakailah frase
sasih katiga ring sasih kapat. Maksudnya pada akhir bulan
September sampai awal bulan Oktober. Berdasarkan pengamatan
para orang tua penikmat sastra, pada rentang waktu ini, bunga-bunga
yang jarang sekali berbunga, ya akan berbunga. Singkatnya hampir
semua pohon bunga berbunga.
Ketika sang Rama dan Laksmana melewati daerah-daerah
pegunungan menuju ke hutan, sepanjang perjalanan beliau penuh
dengan lukisan romantis naturalis. Pada sargah II ini, 19 bait
diciptakan untuk mendukung suasana romantis naturalis secara
bersambung, dari 78 bait keseluruhan.
1. Tuñjung putih pwa yata tuñjungabāng sĕdĕng rum,
Kumbangnya ghūrnita maśabda humung sadarpa,
Len manda mārūta mirirya sugandha māmbö,
Sang Rāma Lakṣmana rikang kṣaṇa tusta denya.
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Terjemahannya:
Bunga teratai putih dan yang merah sedang mengharum,
Kumbangnya riang bersuara gumuruh dengan giatnya,
Lain lagi angin semilir menebarkan wangi bunga,
Sang Rama dan Laksmana pada saat itu senang dibuatnya.
2. Kambang turut sisirikang pādā mārga lumrā,
Sang Rāmabadra manĕhĕr mangalap tang kĕmbang,
Madyus sirā camana kapwa maśoca ring lwah,
Ngkane śilātala jĕnĕk ta sirān parāryan.
Terjemahannya:
Bunga-bunga yang ada di tepi perjalanan beliau pada
berguguran,
Sang Rama tergoda lalu memetik setangkai bunga,
Kemudian beliau cuci muka berkumur dan mandi di sungai
itu,
Setelah itu bersantai di atas batu datar sambil beristirahat.
3. Utpula tang kumuda kapwa mĕkar padā bang,
Ryak ryak nikang talaga yeka dumeh ya cāla,
Byāktan katon kadi dilah ningapuy,
Kumbang bramara i ruhurnya akĕn kukusnya.
Terjemahannya:
Merekahlah bunga teratai itu pada mekar berwarna merah,
Riak-riak telaga itu menyebabkan ya bergoyang,
Tentu (bunga teratai yang merah semua) terlihat seperti
nyala api,
Kumbang yang terbang di atasnya terlihat bagaikan asapnya.
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4. Rāmya ng alas kadi mahā mangilo tumungkul,
Cāyānya yeningĕt-ingĕt ya mawās rikang lwah,
Medi dĕlĕg agul-agul magĕlis ya molah,
Cāyā lilang malimunan makusut ya denya.
Terjemahannya:
Keindahan hutan bagaikan sengaja bercermin menunduk,
Bayangannya jika dilihat sangat jelas di dalam sungai
Menakuti ikan gabus berbelak-belok cepat ia pergi,
Bayangan hilang berhamburan rusak olehnya.
5. Tatkāla sampun mĕtu pwa bhatara Sūrya,
Rūkṣekaṇang kumuda śunya hilang hayunya,
Sakweh nikang kayu kadi pwa tumūt makingking,
Moni ng manuk mawurahan kahanan tangisnya.
Terjemahannya:
Pada saat sang mentari telah terbit,
Rusaklah bunga teratai itu hilang kecantikannya,
Semua pepohonan bagaikan ikut bersedih,
Kicauan suara burung bagaikan tangisnya.
6. Mwang lwir nikang kayu kadi pwa mahā padĕlwan,
Lāwan tikang talaga kapwa saharsa kālih,
Kambangnya kapwa maputih kaharan matanya,
Kumbang umandĕl mahirĕng ya ta tarakanya.
Terjemahannya:
Lagi pula semua pohon kayu bagai sengaja saling pandang,
Dengan talaga sama-sama pada senang,
Bunganya semua berwarna putih bagaikan sebuah matanya,
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Kumbang hitam yang hinggap pada bunga putih bagaikan
hitam matanya.
7. Tuñjung prakampita tinūb ning angin ya molah,
Tulyānulak kadi mahā ri lakinya melik,
Kumbang mareng kumuda ngūni dumeh ya mewa,
Irṣya swabhāwa nikanang wini ghāra kāsih.
Terjemahanya:
Bunga teratai bergetar tertiup angin ya bergoyang,
Bagaikan sengaja menolak (hasrat) lakinya,
Kumbang yang hinggap pada bunga teratai menyebabkan ia
kecewa.
Memang sifat cemburu seorang istri pertanda kedalaman
cintanya.
8. Ngkāneng alas bhramara matta maśabda mandra,
Nidrā ng kidang kinidungan juga panghidĕpnya,
Cāndāla yekana manahnya luput pwa denya,
Āpan pijĕr ya rumĕngö kala hangsa moni.
Terjemahannya:
Di hutan itu suara kumbang yang mabuk bergemuruh,
Menidurkan kijang demikian perasaan si kijang,
Seolah-olah mereka sudah aman dari kaum pemburu,
Apalagi mendengar suara angsa membuat semakin lelap.
9. Ahĕning maha talaga dibya makin yasaśrī,
Kātĕjanan sakĕna dening sĕnö hyang Arka,
Sindura warna kadi lāka mabāng prabhānya,
Lwirnyan katon kadi ta teja tenuh dening wway.
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Terjemahannya:
Air telaga yang bening semakin memesona,
Tersirati cahaya matahari,
Membuat sinarnya bagaikan buah laka merah cahayanya,
Selanjutnya terlihat bagai cahaya yang hancur oleh air.
Pada sargah II masih ada 7 bait lagi yang mendukung
keindahan alam. Untuk keperluan analisis kiranya 10 bait ini sudah
dianggap representatife. Objek yang dipakai untuk mengintroduksi
keindahan alam adalah hutan (flora) dan binatang (fauna). Flora dan
fauna adalah dua komunitas alam yang selalu menyatu. Dimana ada
hutan di sana akan ada beraneka binatang.
Ada beberapa unsur isi hutan yang dipakai pengawi sebagai
sarana untuk melukiskan dan menghidupkan suasana romantis
naturalis, diantaranya, telaga, air, bunga teratai, angsa, kijang. Telaga
adalah penampungan atau empang rembesan air yang biasa ditemui
di tengah hutan. Air adalah sumber kehidupan, dimana ada air di
hutan berarti di sana pohon-pohonan dan bunga-bungan akan hidup
subur. Udyana len talaga nirjhara kapwa mahning (RY II.1) ‘taman
dan telaga serta jeram airnya semua bening’. Demikian sang kawi
mengimajinasi suasana agar cerita menjadi hidup, seolah-olah terjadi
dan bukan fiktif.
Para pembaca ketika membaca bait ini apalagi dengan
menembangkan (sargah II memakai wirama Basantatilaka) maka
pikiran dan batinnya akan dibawa melayang ke satu titik yakni
romantis naturalis. Demikian pula yang mendengarkan terutama
ketika kakawin ini ditembangkan dengan sura (vocal) yang pas, yaitu
ngangkus prana ‘suara bergema dan berfibrasi dari dalam perut’ atau
suara ri bungkahing jihwa ‘suara bergetar pada pangkal lidah.’ (bdk.
Medera, 1997: 31). Hal ini yang menyebabkan para pelaku seni
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mawirama yang sering disebut pesantian atau para apresiator sastra
Jawa Kuno, ketika beraktifitas sering lupa waktu akibat keasikkan.
Apabila hal ini terjadi berarti mereka-mereka itu telah mampu
menangkap lango ‘kepuasan batin yang diakibatkan keindahan sastra
Jawa Kuno.’
Telaga yang berada di hutan dengan seribu pesonanya tidak
hanya dipakai untuk melukiskan romantic naturalis di dalam kakawin
Ramayana. Pada sargah VI, bait 114 – 129 juga sang kawi
melukiskan keindahan hutan dengan telaga. Berikut bait tersebut
yang dipakai pada episode sang Rama dengan ratapan kerinduan
pada Dewi Sita ketika berjalan menuju gunung Resyamuka.
Trĕpti sang Raghusutār wulati ng alas,
Rāmya kapwa manĕdĕng kusuma matap,
Nton ikang talaga dibya ya manulus,
Padma yeka maputih tamala-alah.
Terjemahannya:
Damai hati sang Rama melihat hutan itu,
Menakjubkan semua bunga sedang mekar berjejer,
Terlihat telaga suci tanpa cacat sedikit pun,
Teratai berwarna putih tak ada yang pernah mengalahkan.
Selanjutnya sang kawi masih mengeksploitasi keindahan
alam dalam sargah VII, mulai bait 21 – 38. Sargah ini merupakan
lanjutan kisah sang Rama meratap merindukan kekasih yakni Dewi
Sita.
Hangsa kapwa ya mibĕr ya tāngalor,
Ngkāna ring talaga Mānasan para,
Wetnyunĕngku karikā kunĕng muni,
Na swaranta ri hidĕpku tan pahi.
(RY, VII, 26)
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Terjemahannya:
Semua angsa terbang menuju ke utara,
Di sana telaga Manasa yang dituju,
Berawal dari kerinduanku ia berbunyi,
Dalam pikiranku suaramu lah yang kudengar.
Pada sargah XXII cerita mulai bergeser ke istana
Lengkapura. Rahwana sebagai raja sakti dan kaya. Untuk melukiskan
kebesaran, kekayaan, dan keindahan istana Lengkapura, sang kawi
masih tetap mengandalkan alam seperti bunga, beberapa hewan
seperti gajah (liman), kuda, dan kura-kura. Sargah XXII terdiri dari
65 bait. Keseluruhan baitnya mengandung unsur keindahan.
Sampun lunghang wĕngi sumurup hyang Candra,
Meh mĕtwang we dadi sumĕkar tang tuñjung,
Marin scri kumuda kucup rukṣalum,
Tan len yar ton hayu nikanang padmarum.
(RY, XXII, 1)
Terjemahannya:
Ketika malam telah berlalu bulanpun terbenam,
Sang mentari hampir terbit, mekarlah bunga teratai itu,
Terhenti kecantikan teratai dan kuncup terkena sinar,
Tiada lain karena ya melihat kecantikan si tunjung yang
harum.
Telaga hampir identik dengan bunga teratai, artinya di
mana ada telaga di situ akan hidup bunga teratai. Kemanunggalan
telaga dan bunga teratai sejak abad ke-9 ketika kakawin Ramayana
diperkirakan dikarang sudah menjadi incaran dan inspirasi sang
kawi. Bunga teratai dalam karya sastra kakawin disebut dengan
bunga tunjung atau kumuda. Imajinasi sang kawiswara (pengarang)
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sungguh luar biasa karena mampu menciptakan suasana yang bisa
memuaskan hati (batin) para pembaca sampai kapanpun.
Dari sudut sosiologis, karya sastra hidup dalam masyarakat,
menyerap aspek-aspek kehidupan yang terjadi dalam masyarakat,
yang pada gilirannya juga difungsikan oleh masyarakat (Ratna, 2006:
332-333). Hal itu berimplikasi pada karya sastra tersebut merupakan
cermin kehidupan atau realitas sosial di masyarakat dijadikan karya
sastra. Tujuannya untuk memberikan penuntun para pembaca di
dalam mengarungi kehidupan agar hidup menjadi lebih terarah
dengan etika dan kepatutan (dharma), demi terwujudnya kedamaian
dan kesejahteraan. Jika cermin (kaca) biasa dipakai untuk bercermin,
yang nampak adalah wajah kita. Namun jika kita bercermin memakai
karya sastra, maka yang nampak dan terasa tersentuh adalah hati kita.
Bagi para pembaca ketika membaca bagian-bagian yang
mengandung romantis naturalis dalam kakawin Ramayana (sargah II,
VI, VII, XXII) maka akan merasakan getaran sukma. Pikiran bisa
jadi melayang (kedaut) dan menghayalkan tempat yang asri, sejuk,
dan sangat indah tersebut.
Masalah romantis naturalis sampai saat ini tetap menjadi
sebuah objek yang diharapkan akan menyejukkan hati. Banyak
keindahan alam yang masih alami sekarang dipelihara sebagai objek
pariwisata. Air terjun yang memang letaknya di hutan kemudian
alirannya membentuk empang yang kita kenal dengan nama telaga.
Keindahan alam ini ditangkap oleh para pelukis, jadilah lukisan
naturalis, demikian pula para fotografer, pasti tidak akan menyianyiakan setting ini. Belakangan berkembang fenomena baru, yaitu
keindahan alam di hutan sering dipakai objek untuk preweding.
Suasana romantis naturalis juga menjadi inspirasi untuk
membuat taman bagi pekerja landscape. Atau pembuat taman di
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halaman rumah. Bila kita perhatikan rumah-rumah mewah, tidak
segan-segan merelakan tanah halamannya untuk membuat taman
seindah-indahnya, seperti tebing batu buatan, di sela-selanya ada air
mengucur yang ditampung dalam telaga kecil. Di tengah telaga
hidup bunga tunjung beraneka warna. Di sisi telaga ditanami
tumbuh-tumbuhan kecil dan bunga. Sementara di sudut yang lain ada
patung yang menyerupai kijang sedang minum air dan patung
burung cangak.
Bagi masyarakat yang kurang mampu biasanya minimal
bunga sesuai dengan kesenangan pemilik rumah pasti ada, entah
ditanam di pot atau langsung di tanah. Ini sebuah indiukasi pada
hakekatnya manusia tidak bisa berjauhan dengan alam dan hewan.
Menurut kepercayaan Hindu, Hyang Widhi (Tuhan) dalam
penciptaan-Nya, pertama-tama beliau menciptakan hutan (pohon),
kedua baru diciptakan sato (binatang), dan ketiga baru kemudian
manusia. Ketiga unsur ini bagaikan tiga bersaudara, saling
membutuhkan dan saling menjaga. Maka terciptalah keharmonisan
hidup.
Sang kawiswara ‘pengarang’ kakawin Ramayana sadar betul
akan ketiga unsur tersebut harus menyatu. Hal itu terlihat di dalam
meramu suasana romantis naturalis, ketiga unsur itu dipakai sarana.
Tidak ada saling menyakiti, yang disajikan pengarang justru
kemanunggalan untuk mencapai kedamaian. Semakin banyak orang
membaca kakawin Ramayana khususnya dalam hal bait-bait yang
menampilkan unsur romantis naturlis, maka tentu semakin banyak
pula orang mendapatkan inspirasi untuk mempertahankan dan
menjaga keindahan alam yang dimiliki oleh desa-desa, semakin
banyak orang mencoba menghadirkan suasana seperti itu di
lingkungannya.
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Semakin dibayangkan dan semakin lama keindahan alam itu
dipandang maka akan semakin menyusup di dalam sanubari. Satuan
naratif lukisan alam berfungsi sebagai latar cerita (setting) yang
dapat dijadikan sarana untuk membangkitkan suasana emosional
pembaca (Suarka, 2009: 67). Jika hati sudah terasa puas, itu artinya
kedamaian sudah tercipta. Hati damai maka akan melahirkan jiwa
yang sehat sehingga pikiran pun menjadi segar dan positif.
Simpulan
Kakawin Ramayana adalah kakawin yang paling popular,
panjang, mengandung berbagai filsafat kehidupan, dan amat indah.
Keindahannya ini tertuang dalam bentuk keindahan alam atau
romantis naturalis.
Ketika dibaca bagian romantis naturalis dari kakawin
Ramayana ini, maka getaran hati akibat bangkitnya emosi jiwa akan
amat terasa. Di samping itu, romantis naturalis dalam kakawin
Ramayana yang memakai objek hutan dengan sarana telaga, air,
bunga, hewan telah mampu menginspirasi, seperti ketika ada
keindahan alam di sebuah desa dengan objek air terjun, maka lokasi
itu akan ditata dan dilestarikan.
Semakin banyak orang membaca kakawin Ramayana akan
semakin banyak pula orang yang merindukan suasana romantis
naturalis. Untuk mengobati kerinduan itu, kini banyak orang menata
rumahnya seindah mungkin dengan mengadopsi model keindahan
alam dalam kakawin Ramayana, seperti membuat tebing batu di
halaman rumahnya dengan air mengucur. Dilengkapi dengan kolam
yang ditengahnya ada bunga teratai, di pinggirnya ada kijang dan
burung bangau di sela-sela bunga, dan sebagainya. Para fotografer
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dan pelukis juga mendapat inspirasi menjadikan objek keindahan
alam sebagai setting lukisan dan foto-foto preweding.
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KEARIFAN EKOLOGIS DI BALIK
PEMANFAATAN HEWAN KURBAN DALAM
LONTAR SIWAGAMA
I Nyoman Suarka

M

Pendahuluan
asyarakat Hindu Bali melaksanakan upacara agama
dengan senantiasa memanfaatkan sarana berupa hewan
kurban. Hal ini kerapkali mendapat respon negatif,
terutama dari kalangan penggiat dan pencinta binatang.
Penyembelihan hewan kurban dalam praktik upacara agama Hindu di
Bali dipandang sebagai tindakan pembunuhan hewan yang sangat
biadab, kejam, dan penuh penyiksaan. Pandangan tersebut barangkali
sah-sah saja. Akan tetapi, bagi umat Hindu Bali bahwa
penyembelihan hewan dalam upacara agama mungkin bukan
dipandang sebagai tindakan pembunuhan ataupun pembantaian
hewan secara biadab. Tulisan ini akan mencoba menelusuri jejak
kearifan ekologis di balik pemanfaatan hewan kurban dalam upacara
agama Hindu Bali yang dimuat dalam lontar Siwagama.
Siwagama merupakan karya sastra Jawa Kuno abad ke-20.
Siwagama dikarang oleh Ida Pedanda Made Sidemen dari Geria Lod
Pasar, Intaran Sanur pada tahun 1938, konon atas permintaan Raja
Badung (Agastia, 1987; 1994). Teks Siwagama telah disalin ke
dalam beberapa naskah (Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2005).
Salah satu naskah Siwagama merupakan koleksi Pusat Kajian Lontar
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Universitas Udayana dengan identitas naskah berukuran panjang
49,5 cm dan lebar 3 cm serta terdiri atas 347 lembar. Komposisi teks
terbagi atas dua puluh satu sargah. Naskah Siwagama tersebut
disimpan dalam kropak kayu dan diberi kode nomor kropak 3 dan
nomor lontar 165. Naskah Siwagama koleksi Pusat Kajian Lontar
Universitas Udayana berasal dari Geria Tegeh Bindu, Kesiman,
Denpasar Timur.
Teks Siwagama pernah dialihaksarakan, dialihbahasakan,
dan dikaji secara selayang pandang serta diterbitkan oleh Tim
Peneliti Dinas Kebudayaan secara berseri pada tahun 2002 dan 2005.
Teks Siwagama yang telah diterbitkan Tim Peneliti Dinas
Kebudayaan Provinsi Bali kemudian dijadikan bahan disertasi oleh
Tagel (2015). Sekalipun demikian, permasalahan kearifan ekologi,
terutama kearifan ekologis yang berkelindan dengan pemanfaatan
hewan kurban dalam upacara agama Hindu di Bali yang dimuat
dalam teks Siwagama belum pernah diungkap para peneliti
terdahulu. Karena itu, tulisan ini mencoba mengangkat permasalahan
kearifan ekologi di balik pemanfaatan hewan kurban dalam praktik
upacara agama Hindu di Bali sebagaimana dituangkan dalam teks
Siwagama.
Tulisan ini menggunakan pendekatan ekokritik yakni kajian
yang memberikan perhatian terhadap hubungan timbal balik antara
karya sastra dengan lingkungan hidup, termasuk hubungan dengan
realitas sosial budaya dan fisik. Sastra merupakan gambaran
lingkungan fisik dan nonfisik manusia. Dalam perspektif ekologi
sastra, sebuah karya sastra memuat wawasan: (1) filosofi hidup yang
mengaitkan sastra dengan lingkungan spiritual; (2) etika sosial, yang
mengaitkan sastra dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan; (3) asal
dan tujuan binatang dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar
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manusia (Endraswara, 2016). Kajian ekokritik dapat menggunakan
konsep kearifan lokal lingkungan (ekologis) dalam karya sastra.
Kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat
lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara
arif. Kearifan lokal merupakan semua bentuk pengetahuan,
keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan ataupun
etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam
komunitas ekologis (Sudikan, 2016) ataupun sastra yang merawat
bumi (Sayuti, 2016). Ekokritik dapat membantu menentukan,
mengeksplorasi, dan bahkan menyelesaikan masalah ekologi
(Garrard, 2004). Berdasarkan perspektif ekologi sastra seperti itu,
teks Siwagama dapat dipandang sebagai bentuk pengetahuan,
keyakinan, pemahaman atau wawasan orang Bali mengenai keadaan
lingkungan, baik sebagai filosofi hidup, etika sosial, maupun cara
memandang, menghormati, serta memperlakukan binatang dan
tumbuh-tumbuhan dalam memenuhi kebutuhan hidup, termasuk
dalam praktik keagamaan.
Narasi Ekologis dalam Episode Prabu Yudhistira Melaksanakan
Upacara Yadnya di Kerajaan Hastina
Dikisahkan Prabu Yudhistira memerintahkan sang Bhima
pergi ke laut untuk mencari berbagai jenis ikan sebagai bahan sesajen
persembahan kepada para leluhur. Sementara itu, sang Arjuna
diperintahkan pergi ke tengah hutan mencari segala jenis binatang
yang ada di hutan pegunungan.
Sang Bhima segera berangkat menuju laut. Setelah tiba di
tepi pantai, sang Bhima menyaksikan kedatangan Bhatara Rudra dari
barat daya diiringi para dewata. Konon, Bhatara Rudra sedang
melakoni laku tirtha gamana, yakni pergi mengembara,
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bercengkrama di tepi laut, sambil mengambil air suci. Dengan lugu,
jujur, dan tulus, sang Bhima menyembah Bhatara Rudra serta
menyampaikan maksud bahwa dia diutus oleh Prabu Yudhistira
mencari berbagai jenis ikan untuk keperluan upacara pitrayadnya.
Bhatara Rudra berkenan membantu sang Bhima dan mengantar sang
Bhima menghadap Bhatara Baruna, dewa penguasa laut. Bhatara
Baruna memenuhi permohonan sang Bhima. Bhatara Baruna
memanggil pimpinan para ikan yang bernama si Lembwara agar
mengikutsertakan para ikan menghadp ke istana Bhatara Baruna.
Para ikan di bawah pimpinan si Lembwara datang berduyun-duyun
memenuhi istana Bhatara Baruna. Pada saat itu, Bhatara Baruna
menitahkan kepada ikan-ikan berkumpul. Sebelum diserahkan
kepada sang Bhima, ikan-ikan itu diberi wejangan oleh Bhatara
Baruna bahwa ikan-ikan itu tidak perlu bersedih hati dijadikan
kurban suci untuk keperluan upacara agama. Setelah itu, ikan-ikan
itu diboyong oleh sang Bhima dibawa ke kerajaan Hastina untuk
diserahkan kepada Prabu Yudhistira.
Dikisahkan sang Arjuna bersama sang Jayapratama, putra
mahkota Raja Malawa, menyusuri hutan bernama hutan Lebaktawa
yang ada di wilayah pegunungan kerajaan Malawa. Dengan sangat
sombong, angkuh, takabur, sang Arjuna memuji diri sebagai
pemanah ulung. Tidak hanya itu, sang Arjuna menyombongkan diri
mampu menghidupkan kembali binatang ataupun burung-burung dari
kematian. Diiringi para prajurit bersenjata lengkap, sang Arjuna dan
sang Jayapratama berkeliling di tengah hutan Lebaktawa. Sudah
sekian jam menyusuri hutan Lebaktawa, tetapi sang Arjuna tidak bisa
menemukan seekor binatang pun. Sang Arjuna merasa putus asa dan
mengalami kelelahan. Karena itu, sang Arjuna beristirahat dan
berteduh di bawah pohon bunut. Tiba-tiba, Dewa Rare Angon
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muncul di hadapan sang Arjuna sambil memperkenalkan diri sebagai
Sang Hyang Tri Antahkarana dari alam dewata bernama Antasunya.
Sang Arjuna menyembah kepada Dewa Rare Angon dan
menyampaikan maksud bahwa dia ditugaskan oleh Prabu Yudhistira
mencari berbagai jenis hewan untuk keperluan upacara pitrayadnya.
Dewa Rare Angon memberi tahu sang Arjuna mengapa tidak bisa
menemukan seekor binatang pun. Semua itu disebabkan oleh
kesombongan dan keangkuhan diri sang Arjuna sendiri yang
mengaku-aku sebagai manusia mahasakti. Setelah mendengar sabda
Dewa Rare Angon seperti itu, sang Arjuna insaf dan menyembah
memohon maaf kepada Dewa Rare Angon, yang tiada lain
merupakan perwujudan Sang Hyang Tunggal. Dewa Rare Angon
memberikan anugrah pengetahuan rahasia hakikat penjelmaan para
mahluk serta diberi petunjuk tatacara melepas nyawa hewan-hewan
yang dijadikan kurban dalam upacara yadnya. Setelah itu, barulah
hewan-hewan itu diserahkan kepada sang Arjuna oleh Dewa Rare
Angon. Dengan senang hati, sang Arjuna dan sang Jayapratama
membawa hewan-hewan itu diserahkan kepada Prabu Yudhistira di
kerajaan Hastina untuk dijadikan hewan kurban.
Kearifan Lokal Ekologis di Balik Kisah Sang Bhima dan Sang
Arjuna Mencari Hewan Kurban
Sebagaimana dinyatakan di atas bahwa kearifan lokal
ekologis merupakan bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman,
wawasan serta etika yang menuntun perilaku manusia dalam
kehidupan di dalam komunitas ekologi (Sudikan, 2016). Berdasarkan
pandangan tersebut, kisah sang Bhima dan sang Arjuna mencari
hewan kurban dapat dipandang sebagai bentuk pengetahuan,
keyakinan, pemahaman, wawasan, serta etika dalam komunitas sastra
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ekologis. Kejadian yang dialami dan dilakukan tokoh sang Bhima
yang dengan mudah mendapatkan berbagai jenis ikan dapat
diinterpretasi bahwa dalam kejadian tersebut ada pengetahuan,
keyakinan, serta etika yang patut diketahui manusia dalam
memperlakukan binatang sebagai ciptaan Tuhan. Pengetahuan,
keyakinan, dan etika itu diselipkan dalam karakter tokoh sang Bhima
yang memiliki sifat gagah berani, teguh, kuat, tabah, patuh dan jujur,
serta menganggap semua orang dan mahluk sama derajatnya. Bhima
setia pada satu sikap, yaitu tidak suka berbasa-basi, tak pernah
bersikap mendua, serta tidak pernah menjilat ludahnya sendiri
(https://id.wikipedia.org/wiki/).
Kearifan lokal berupa tata nilai atau perilaku hidup
masyarakat lokal yang dengan gagah berani, teguh, kuat, tabah,
patuh dan jujur memandang semua mahluk sama derajatnya
memungkinkan manusia mampu berinteraksi dengan lingkungan
tempatnya hidup secara arif dan bijaksana. Tata nilai semacam ini
menjadi hal penting, merupakan sifat pokok dan ciri khas teori
ekosentrisme (ekologi-dalam) yang semakin digalakkan dalam dunia
ekologi abad ke-21 ini. Ekosentrisme (ekologi-dalam) bertumpu pada
tata nilai yang ekosentrik (berpusat pada alam). Ekosentrisme
(ekologi-dalam) memandang semua mahluk hidup adalah anggota
dari komunitas ekologis yang terikat bersama-sama dalam jaringan
kesalingtergantungan (Capra dalam Suka, 2012).
Teks Siwagama menggambarkan komunitas ekologis dalam
kebersamaan jaringan kesalingtergantungan dapat disimak melalui
kutipan berikut.
“…lah ya kamung tanggiri, kakap, sudhamala, gulama,
banděng, pakung, baning, kuywa, manghera kita mne, padha
sapikul, sasowangan, ndan haywa kitāśa lara, kita
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punyangku mare śrī Hastinapati, sirāmangunakna yajña
karya, kita pinaka matsya nikang yajña, bhinukti ning dewa
mwang pitara, haywa kita mahātra jñananta, kapatyanta
janmottama, sabhagya kita kabhukti de sang pandhita, dadi
manusa kawanganta dlaha, mawusana kita marupa sato.
Mangkana ling Sang Hyang Baruna. Suka twas ing mina
ruměngö, grěhiteng tutur rahayu, suka angěmasana paratra,
sotaning daśa-daśi kramanya, kakarsana manahnya
mangdadi manusa dlaha, yeka donya anunggalakěn
awaknya sapatarangan…” (Tim Peneliti Dinas Kebudayaan
Bali, 2002:132).
Terjemahannya:
‘…wahai kalian ikan tenggiri, kakap, sudhamala, gulama,
bandeng, pakung, baning, kuywa, mendekatlah kalian ke
mari! Sama-sama satu pikul! Jangan kalian berputus asa dan
merasa disengsarakan! Aku persembahkan kalian kepada
Raja Hastina. Beliau mengadakan upacara yadnya. Kalian
merupakan ikan kurban suci, dijadikan sajian kepada para
dewa dan leluhur. Janganlah kalian merasa khawatir atas
kematian kalian! Kematianmu sama dengan kematian
manusia utama. Berbahagialah kalian disantap oleh para
orang bijak dan suci. Kelak penjelmaanmu akan menjadi
manusia, kalian akan berhenti menjadi hewan. Demikian
sabda Bhatara Baruna. Perasaan ikan-ikan itu sangat senang
mendengar sabda Bhatara Baruna, sangat senang kepada
ajaran kebaikan, dan rela mengorbankan nyawa, patuh dan
teguh menjalankan tatakrama sebagai abdi, pikirannya
sangat yakin bisa menjelma menjadi manusia kelak, itulah
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yang menjadi tujuan utama sehingga mereka ikhlas
menunggalkan dirinya di dalam keranjang bakul…’
Pada kutipan di atas tampak manusia, hewan, dan dewa
dilukiskan bersinergi dalam mendukung pelaksanaan upacara
yadnya. Dalam pengetahuan dan keyakinan umat Hindu, pelaksanaan
upacara yadnya bertujuan menjaga keharmonisan alam semesta,
mencapai kesempurnaan hidup bersama, serta mengakui
kemahamuliaan Tuhan (Sang Hyang Widhi Wasa). Karena itu, bagi
umat Hindu di Bali, upacara yadnya dipandang sebagai kewajiban
yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban ini
didasarkan atas keyakinan bahwa Tuhan (Sang Hyang Widhi Wasa)
menciptakan alam semesta beserta isinya, manusia dan mahluk hidup
lainnya, dengan yadnya. Bhagawadgita III.11 menjelaskan hakikat
yadnya sebagai berikut.
“Devān bhāvayatā nena
te devā bhāvayantuvah
parasparambhāvayantah
śreyah paramavāpsyatha”
Terjemahannya:
‘Dengan yadnya kami berbakti kepada Hyang Widhi dan
dengan ini pula Hyang Widhi memelihara dan mengasihi
kamu. Jadi, dengan saling memelihara satu sama lain, kamu
akan mencapai kebaikan yang mahatinggi’ (Parisada Hindu
Dharma Indonesia, 2013: 157—158).
Bentuk pengetahuan dan keyakinan serta etika yadnya
sebagaimana dinyatakan dalam Bhagawadgita di atas mengarahkan
perilaku hidup orang Bali yang mengedepankan semangat saling
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memelihara satu sama lain atas alam semesta beserta segala isinya
sebagai ciptaan Tuhan (Sang Hyang Widhi Wasa) melalui komunitas
ekologis dalam kebersamaan dan jaringan kesalingtergantungan.
Karena itu, penyembelihan hewan kurban dalam upacara yadnya
dilakukan untuk kesejahteraan dan kesempurnaan hidup bersama.
Sejatinya, di balik pemanfaatan hewan kurban dalam upacara yadnya
ada kearifan lokal berupa keyakinan untuk meningkatkan kualitas
dan menyempurnakan hidup bersama yang didasarkan atas rasa tulus
ikhlas dan rela berkorban. Sebagaimana dianalogikan dalam kejadian
yang dialami dan dilakukan ikan-ikan yang akan dijadikan hewan
kurban dalam upacara yadnya yang diadakan Prabu Yudhistira. Ikanikan dinyatakan merasa sangat yakin dapat meningkatkan dan
menyempurnakan hidupnya kelak setelah dijadikan hewan kurban,
dijadikan persembahan kepada para dewa dan arwah leluhur. Ikanikan itu yakin akan menjelma menjadi mahluk yang lebih sempurna,
yakni menjadi manusia mulia (kakarsana manahnya mangdadi
manusa dlaha, kapatyanta janmottama), dan akan berhenti menjelma
menjadi hewan (mawusana kita marupa sato). Karena itu pula ikanikan tersebut tidak merasa khawatir dan rela mengorban-kan nyawa
(suka angěmasana paratra).
Kearifan lokal ekologis yang memandang semua mahluk
hidup adalah anggota dari komunitas ekologis yang terikat bersamasama dalam jaringan kesalingtergantungan dipertegas lebih jauh
melalui kejadian yang dialami dan dilakukan tokoh sang Arjuna.
Kegagalan sang Arjuna mendapatkan hewan kurban di awal kejadian
menganalogikan keangkuhan dan kesombongan manusia dalam
memperlakukan komunitas ekologis yang ada di sekitarnya. Memang
di antara semua ciptaan yang ada di muka bumi ini, manusia adalah
mahluk yang paling sempurna. Hal itu bukan berarti bahwa manusia
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dapat memperlakukan alam beserta isinya dengan sewenang-wenang
ataupun manusia menutup mata terhadap alam yang ada di
sekitarnya. Kejadian sang Arjuna tidak mengenal identitas Dewa
Rare Angon sebagai perwujudan Sang Hyang Tri Antahkarana, Sang
Hyang Tunggal, ataupun Sang Hyang Acintya mengindikasikan
kebodohan dan keangkuhan manusia yang tidak mengakui nilai
inhern dari kehidupan di luar manusia. Kejadian yang dialami dan
dilakukan sang Arjuna dapat diinterpretasikan sebagai simbol
manusia antroposentrisme yang memandang manusia merupakan
pusat sistem alam semesta. Manusia dan kepentingannya dianggap
paling menentukan dalam tatanan ekosistem dan kebijakan yang
diambil berkelindan dengan alam semesta. Manusia menganggap
dirinya sebagai entitas sentral dan paling signifikan di alam semesta
(Suka, 2012:38). Demikian pula sang Arjuna menganggap diri
sebagai entitas sentral dan paling signifikan. Akan tetapi, sikap dan
perilaku sang Arjuna yang bernuansa antroposentrisme pada
akhirnya membawa kegagalan. Sang Arjuna tidak mampu mendapatkan hewan kurban.
Sejatinya, keberadaan manusia dalam alam semesta ini
adalah untuk bertanya mengenai sifat Sang Kebenaran Mutlak
(Brahman). Dengan demikian, manusia akan mampu melihat dengan
jelas bentangan dan keseimbangan alam (Singh, 2015: 44). Dalam
konteks ini, sikap dan perilaku sang Arjuna yang sebelumnya
antroposentrisme kemudian berubah menjadi ekosentrisme setelah
memperoleh pencerahan dan penyadaran dari Dewa Rare Angon.
Sang Arjuna diajari pengetahuan rahasia oleh Dewa Rare Angon
mengenai hakikat asal muasal binatang serta bagaimana cara melepas
jiwa binatang atau menyembelih binatang agar tidak menimbulkan
penderitaan dan kesengsaraan, baik pada diri manusia yang
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menyembelih maupun pada binatang yang disembelih. Kesadaran
sang Arjuna akan Tuhan sebagai penguasa atas alam semesta, dan
hanya kepada Tuhanlah manusia patut memohon segala isi alam
semesta ini untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama dilukiskan
dalam teks Siwagama sebagai berikut.
“…mapěgö manah sang Arjuna, śīghra maněmbah saha
pujopaśanta, těkeng mudra karanya kabeh, ling sang
Partha: sajña Bhatāra Widhi Wasa, kadi tan ing rāt, i
drědha sih bhaþāra ri pinaka nghulun, nihan si Partha śākûat
mudha duryaśa, aminta sapawěkas bhaþāra mangke,
panglěpasan ing sarwa māmběkan, i pasambulihanya, atma
ning sarwa winunuh, wara prāsadha bhaþāra. Mangkana
ling sang Kiriti. Icca amběkira Sang Hyang Tunggal, irika
winisikan sang Partha, tinuntun mareng śūnya deśa, wineh
wruha ri kalinga ning dadi kabeh, sinung panglěpasan ing
sarwa wastu mwang ri klit ning sandhi pati. Ri huwus sinung
nugraha, mojar Sang Hyang Tunggal: indah kamung sarwa
sato mwang sarwa pakûi, kita puóyangku ri sang Paóðawa,
haywa kita aśa bhūta, kami mangawěra huripta, pinaka
rumihing yajña karya, kita sinung panglěpasan de sang
mahāpaóðita, wěnang luputa sakeng walukāróawa,
mangjanma kita manuûa dlaha. Mangkana ling Sang Hyang
Taya. Misinggih tang paśu pakûi kabeh…” (Tim Peneliti
Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, 2002: 135).
Terjemahannya:
‘…perasaan sang Arjuna terpegun, lalu segera menyembah
dengan doa pemujaan kedamaian, disertai gerakan kedua
tangan, kata sang Arjuna: Daulat Paduka Bhatara Widhi
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Wasa, seakan-akan hamba merasa tidak berada di dunia lagi
berkat belas kasih Paduka kepada hamba. Hamba, si Arjuna
yang bodoh dan tanpa jasa, memohon belas kasih Paduka
agar berkenan mengajarkan tatacara melepas nyawa segala
mahluk hidup ketika disembelih, melepas jiwa segala hewan
kurban yang dijadikan persembahan kepada para dewa.
Demikian permohonan sang Arjuna. Perasaan Sang Hyang
Tunggal menjadi lega setelah mendengar permohonan sang
Arjuna. Lalu sang Arjuna dibisiki dan dituntun ke tempat
yang sepi dan sunyi, diberitahu mengenai hakikat asal mula
semua mahluk hidup, serta diberi ajaran mengenai pelepasan
jiwa semua mahluk serta tanda sandi kematian. Setelah
memberi anugrah kepada sang Arjuna, Sang Hyang Tunggal
bersabda kepada semua binatang dan kawanan burung:
wahai kalian binatang dan kawanan burung, aku akan
menyerahkan kalian kepada sang Pandawa, kalian tidak
boleh berputus asa, aku akan memotong hidupmu, sebagai
sarana upacara yadnya. Kalian akan diberikan doa pelepasan
jiwa oleh pendeta yang agung sehingga kalian luput dari
neraka, dan kalian akan menjelma kelak menjadi manusia.
Demikian sabda Sang Hyang Taya. Binatang dan kawanan
burung itu patuh kepada sabda Sang Hyang Taya…’
Singh (2015:43) menyatakan bahwa pada penampakan
kosmos, alam menyelimuti seluruh ruang dan segalanya, dan
manusia pun berada di dalamnya. Dalam paradigma ini, Tuhan
adalah penyebab dari segala sebab (sarva kārana kāranam) atau
dalam teks Siwagama disebut Sang Hyang Tri Antahkarana. Dalam
Bhagawadgita IX.10 dinyatakan bahwa alam material ini merupakan
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salah satu kekuatan Tuhan. Alam material ini bergerak dan bekerja di
bawah perintah Tuhan. Tuhan menciptakan semua mahluk, baik yang
bergerak maupun tidak bergerak. Manifestasi ini pun diciptakan dan
dilebur kembali berulang kali di bawah hukum-hukum alam material.
Karena itu, sarana upacara yadnya yang digunakan umat Hindu di
Bali meliputi segala jenis isi alam semesta, baik hewan bertelor
(mantiga), beranak (maharya), mahluk bertunas (mantaya), maupun
benda material seperti logam, termasuk air, api, dan angin (Parisada
Hindu Dharma Indonesia, 2013: 156). Keyakinan inilah sejatinya ada
di balik penyembelihan hewan kurban dalam upacara yadnya yang
dilakukan umat Hindu di Bali. Hewan kurban disembelih dalam
rangka peleburan kembali dan mengembalikan ke sumber asalnya,
yakni Tuhan, sesuai hukum materialnya. Pada paradigma ini, yadnya
harus diartikan secara lebih luas, yakni tugas manusia untuk
mewujudkan kesejahteraan manusia dan mewujudkan kesentosaan
dan kebahagiaan alam semesta. Manusia akan memiliki tempat
khusus di tengah-tengah mahluk lain justru karena kemampuannya
dalam melaksanakan yadnya (Donder, 2007:217).
Teo-ekologis Umat Hindu dalam Mengelola Alam Semesta
Umat Hindu memiliki keyakinan ekologis dalam mengelola
alam semesta. Hal ini berimplikasi pada keyakinan umat Hindu
bahwa Tuhan berada di mana-mana. Bahkan, Hindu bukan hanya
menganggap Tuhan ada pada setiap ciptaan-Nya, melainkan ciptaanNya itu adalah gambaran wajah atau citra Tuhan itu sendiri. Seluruh
ciptaan yang ada di alam semesta ini dipandang sebagai gambaran
wajah Tuhan. Karena itu, menurut keyakinan umat Hindu, Tuhan
dapat dicari, didekati melalui alam karena Tuhan ada di mana-mana.
Tuhan ada di dalam tanah, di dalam air, di dalam api, di langit, di
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udara, di matahari, di bulan, di bintang, di ruang angkasa, di
kegelapan, di sinar terang, di dalam semua mahluk, di nafas, di organ
bicara, di mata, di telinga, di pikiran, di kulit, di dalam budi, di
dalam air mani, di jantung. Tuhan adalah segala-galanya (Donder,
2007:227—249). Jika demikian halnya, maka manusia sebagai
mahluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna harus menyadari
kedudukan dan perannya di alam semesta ini. Kelebihan manusia
sebagai mahluk ciptaan Tuhan justru berkelindan dengan peran dan
mandat yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk memelihara
alam semesta ini.
Tanggung jawab manusia dalam menjaga, memelihara, dan
mengelola alam semesta ini diimplementasikan dalam teks
Siwagama sebagai berikut.
“…pira Kunong lawasira, ndan hana sakrama ning dadi
wwang, kari mahungang phala-phala ning jagat, apipil
kěmbang ing tahun, prasama padha kurang rasa, kurang
gandha, salwir ing phala bungkah phala gantung, mahyun
pwa Bhaþāra Śiwa aminang Bhaþāri Bhūmi, kadacit ðatěng
pwa sira, maněmbah i jěng Bhaþāra Siwa, lingira bhaþāra,
pininta pwa Bhaþāri Bhūmi rasa gandha patya salwir ing
tumuwuh ing prathiwi, ikang wwang araka ning wwang,
tathapi ng an misinggih Bhaþāri Bhūmi salingira bhatāra,
irika Bhatāra Śiwa umajñekang manuûa kabeh maněmbah i
suku Bhaþāri Prathiwi, aminta amrěta ning bhūmi,
manguripanang sarwa tumuwuh, pinaka ibwaning jagat,
suka swacitta Bhaþāri Bhūmi siněmbah dening wwang
kabeh…” (Tim Peneliti Dinas Kebudayaan Bali, 2002:31)
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Terjemahannya:
‘…entah berapa lama, mengajarkan manusia agar bisa
bertata krama, hasil bumi masih kosong, belajar
mengumpulkan makanan, yang masih belum memiliki rasa
dan bau, termasuk seluruh umbi-umbian dan buah-buahan.
Karena itu, Bhatara Siwa memanggil Bhatari Bhumi. Dalam
sekejap, Bhatari Bhumi datang menyembah di hadapan
Bhatara Siwa. Bhatara Siwa berkata meminta kepada Bhatari
Bhumi agar memberi rasa, bau, dan saripati kepada seluruh
tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di tanah yang dapat
menghidupi manusia. Bhatari Bhumi menuruti perintah
Bhatara Siwa. Pada saat itu Bhatara Siwa memerintahkan
manusia agar bersujud menyembah di kaki Bhatari Bhumi,
memohon kesuburan bumi, memberikan kehidupan kepada
seluruh mahluk, dipuja sebagai ibu dunia. Bhatari Bhumi
merasa senang dipuja oleh semua manusia…’
Pada kutipan di atas dijelaskan bahwa Bhatara Siwa
menitahkan manusia agar memuja Bhatari Bhumi untuk memohon
kesuburan bumi sebagai sumber hidup dan kehidupan semua mahluk.
Hal ini mengindikasikan bahwa tata cara umat Hindu dalam
menjaga, memelihara, dan mengelola alam semesta beserta segala
isinya sepatutnya terlebih dulu memohon restu kepada sang penguasa
alam semesta. Sekali lagi, tatanan nilai seperti ini merupakan etika
ekosentrisme yang mampu mengendalikan nafsu manusia agar tidak
serakah dan sewenang-wenang memanfaatkan alam semesta.
Dalam Bhagawadgita III.33 dijelaskan bahwa orang bijak
akan bergerak menurut alamnya sendiri. Begitu pula mahluk
bergerak mengikuti alam. Hakikat ini membutuhkan pengendalian
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hawa nafsu agar tidak menimbulkan kehancuran atau kerusakan
lingkungan di antara manusia dan mahluk lainnya. Hal ini dijelaskan
lebih jauh dalam Bhagawadgita III.33 sebagai berikut.
sadåśaý ceûþate svasyāá
prakåter jñānavān api
prakåtiý yānti bhūtāni
nirgrahaá kiý kariśyati (Mantra, 2000: 54)
Terjemahannya:
Sebagai orang bijaksana bergerak menurut alamnya sendiri,
maka demikian pula mahluk mengikuti alam. Apakah
gunanya penahanan hawa nafsu itu?
Tuhan pun sejatinya bertanggung jawab terhadap ciptaannya.
Tuhan tidak dengan begitu saja memberikan mahluk ciptaan-Nya
dimanfaatkan manusia. Dalam memanfaatkan mahluk ciptaan Tuhan,
manusia wajib berhati-hati dan harus mengetahui hukum serta etika
tatacara memanfaatkan mahluk yang ada muka bumi ini. Hal ini
dijelaskan dalam teks Siwagama sebagai berikut.
“…kumwa yan kita harěp patik wěnang-wěnang inghulun,
pinaka umah ing yajña karya ngaranya, tan siddha pwekang
yajña, yan tan kita wruh panglěpas ing sarwa praói, apan
tunggal praóawanta ri praóa ning mrěga pakûi, yaśa kirtinta
kasiddha denika, atma ning sarwa paśu kasiddha denta,
denya dadi manuûa jěmah, mwang tirtha ning sarwa praói
kawruhakna denta, yan tan mangkana, sākûat ingsaka
gatinta, Kunong kita wanya pějah ing raóa sabha, yaśa kirti
kasiddha těkapta, yeka patik wěnang-wěnangku patyana
denta, apan turung pwa ya masanya pějah, pakûakuhira
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ngaranta ring rāt, adyapi sang paóðita umangan sarwa
māmběkan, yan tan sang lěpasakěn atma ning sarwa
winunuh, doûamāya ngaranira ring rāt, tan wruh ring
arimbhawa ning śarīranira…” (Tim Peneliti Dinas
Kebudayaan Provinsi Bali, 2002:134)
Terjemahannya:
‘…apabila kau menginginkan binatang piaraanku untuk
sarana upacara yadnya, upacara yadnya itu tidak akan
berhasil, apabila kau tidak tahu melepas jiwa semua mahluk,
sebab jiwamu tunggal dengan jiwa binatang dan unggas itu.
Kau akan berhasil berbuat jasa jika kau mampu melepas jiwa
segala satwa yang digunakan dalam upacara itu dan
membuatnya menjelma menjadi manusia kelak. Lagi pula
kau harus mengetahui fungsi air suci untuk satwa tersebut.
Jika tidak demikian, perbuatanmu itu sama dengan
penyiksaan dan pembunuhan, karena kau berani
membunuhnya seperti kau membunuh musuh di medan
perang, ya kau memang berhasil! Adapun satwa milikku
yang akan kau bunuh, karena belum waktu kematiannya tiba,
kau akan dijuluki paksakuh (suka memaksakan kehendak,
penyiksa) di dunia. Walaupun pendeta boleh memakan
segala hewan, jika ia tidak mampu melepaskan nyawa hewan
yang dibunuh itu, ia dijuluki dosamaya (penuh dosa) di
dunia. Ia tidak tahu rasa belas kasih yang ada di dalam
dirinya…’
Demikianlah sejatinya penyembelihan hewan kurban dalam
praktik upacara agama Hindu di Bali memiliki dasar keyakinan
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bahwa jiwa mahluk itu sama dengan jiwa manusia sendiri (apan
tunggal praóawanta ri praóa ning mrěga pakûi,). Jiwa manusia dan
jiwa binatang, termasuk jiwa tumbuh-tumbuhan berasal dari sumber
yang tunggal, yakni Tuhan. Dalam Bhagawadgita X.20 dijelaskan
bahwa jiwa (Adhyatman) atau sang Diri yang ada di semua mahluk
berasal dari Yang Tunggal (Brahman) sebagai berikut.
aham ātmā gudākeśa
sarvabhūtaśyasthitaá
aham ādiś ca madhyaý ca
bhūtānām anta eva ca (Mantra, 2000: 164).
Terjemahannya:
Oh Arjuna, Aku adalah atma yang menetap dalam hati
semua mahluk. Aku adalah permulaan, pertengahan, dan
akhir semua mahluk.
Kearifan lokal berupa tatanan nilai teo-ekologis seperti di
atas dijadikan dasar pedoman tingkah laku umat Hindu di Bali dalam
menjaga, memelihara, dan mengelola alam semesta beserta segala
isinya menjadi arif dan bijaksana. Penyembelihan hewan kurban
sejatinya bukanlah pembunuhan semata, apalagi penyiksaan hewan,
melainkan suatu cara umat Hindu di Bali dalam menjalankan peran
dan kodratinya sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam
menjaga, memelihara, mengelola alam semesta secara arif dan
bijaksana sesuai dengan hukum alam. Sejatinya, peran utama
manusia dalam mengelola alam semesta adalah mengolah isi alam
untuk kesejahteraan bersama, untuk keseimbangan dan
keharmonisan alam semesta menurut hukum materialnya, yaitu lahir,
hidup, dan mati.
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Penutup
Teks Siwagama memiliki dimensi sastra ekologi. Sekalipun
unsur-unsur ekologi bukan merupakan hal pokok yang hendak
disampaikan pengarang, namun unsur-unsur ekologi turut
membangun struktur teks Siwagama sebagai sebuah karya sastra
tutur-tattwa. Teks Siwagama sejatinya merupakan teks yang digubah
sesuai dengan kaidah atau aturan-aturan eufonik berkelindan dengan
wahyu Tuhan dengan sifat hakiki yang serba sunyi (sanghita ning
sabda wahya, sunya spi). Maka dari itu, unsur teo-ekologis yang
dimuat dalam teks Siwagama justru berfungsi memperdalam dimensi
sosial dan memperkaya makna teks Siwagama.
Teks Siwagama dapat dijadikan pedoman dasar dalam
menjelaskan persoalan praktik keagamaan Hindu di Bali, terutama
dari aspek tattwa dan susila, mengingat kodrati teks Siwagama yang
dapat dikatagorikan sebagai tutur-tattwa. Lagipula, teks Siwagama
merupakan karya sastra yang digubah oleh pengarang besar Bali
abad ke-20, yakni Ida Pedanda Made Sidemen, dari Geria Lod Pasar,
Intaran, Sanur. Keberadaan pengarang sebagai anggota masyarakat
Bali memungkinkan kita memandang bahwa Siwagama merupakan
cara orang Bali dalam merespon dan memaknai hidup dan kehidupan
manusia di bumi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari alam
semesta. Berbagai praktik kehidupan masyarakat Bali, terutama
praktik keagamaan, harus dilihat dari dua dimensi dalam kesatuan
yang tunggal, yakni imanen dan transenden, sadguna dan nirguna,
aparavidya dan paravidya.
Demikian pula penyembelihan hewan kurban dalam praktik
keagamaan Hindu di Bali, berdasarkan kajian lontar Siwagama dapat
dikatakan bahwa penyembelihan hewan kurban memiliki dimensi
kearifan ekologis. Penyembelihan hewan kurban adalah dalam
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rangka memenuhi hukum materialnya, melebur kembali untuk
penciptaan berikutnya menjadi mahluk yang lebih mulia serta demi
menjaga keselarasan dan keharmonisan alam semesta.
Daftar Pustaka
Agastia, I.B. 1987. Sagara Giri: Kumpulan Esei Sastra Jawa Kuno.
Denpasar: Wyasa Sanggraha.
______.1994. Ida Pedanda Made Sidemen: Pengarang Besar Bali
Abad ke-20. Denpasar: Yayasan Dharma Sastra.
Donder, I Ketut. 2007. Kosmologi Hindu. Surabaya: Paramitha.
Endraswara, Suwardi. 2016. Sastra Ekologis: Teori dan Praktik
Pengkajian. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic
Publishing Service).
Garrad, Greg. 2004. Ecocriticism. London and New York:
Routledge.
Mantra, I.B. 2000. Bhagawadgita. Denpasar: Pemerintah Provinsi
Bali.
Parisada Hindu Dharma Indonesia. 2013. Swastikarana: Pedoman
Ajaran Hindu Dharma. Denpasar: Mabhakti.
Sayuti, Suminto A. 2016. “Sastra yang Merawat Bumi”, Sastra yang
Merawat Bumi. Editor Wiyatmi dan Dwi Budiyanto.
Yogyakarta: Interlude.
Singh, T.D. 2015. Manusia & Alam. Denpasar: Yayasan Institut
Bhaktivedanta Indonesia.
Sudikan, Setya Yuwono. 2016. Ekologi Sastra. Sukadadi-Lamongan:
Pustaka Ilalang Grup.
Suka, I Ginting. 2012. Teori Etika Lingkungan. Denpasar: Udayana
University Press.

[150]

Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana

Tagel, I Dewa Putu. 2015. “Teologi Hindu dalam Teks Siwagama
dan Implementasinya di Kota Denpasar”. Disertasi.
Denpasar: Program Pascasarjana, IHDN Denpasar.
Tim Peneliti Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. 2002. Kajian Naskah
Lontar Siwagama. Denpasar: Dinas Kebudayaan Propinsi
Bali.
______. 2005. Kajian Naskah Lontar Siwagama 2. Denpasar: Dinas
Kebudayaan Provinsi Bali.
Zoetmulder, P.J. dan S.O Robson. 1995. Kamus Jawa KunoIndonesia I, II. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

[151]

Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana

EKOLOGI DHARMA DALAM TEKS

GEGURITAN SARASAMUSCAYA
Ida Bagus Rai Putra

P

Pendahuluan
ustaka Sarasamuscaya yang telah berabad-abad menjadi
pegangan kerohanian masyarakat Hindu Nusantara utamanya
masyarakat Bali adalah salah satu karya sastra Bali Klasik
yang paling lengkap memberi tuntunan dan panutan nilai-nilai
kearifan dari Timur (Bali) yang hidup dalam tradisi nyastra. Nilainilai kearifan Sarasamuscaya telah menuntun masyarakat Bali
mengenal kitab sucinya dengan lebih baik lagi. Maka dari itu,
masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu dengan kitab
sucinya Weda, sejak lama juga telah memperlakukan Sarasamuscaya
sebagai kitab suci tersendiri, terutama dalam menuntun akhlak, etika,
dan moralitas kehidupan sehari-hari. Inilah tradisi nyastra yang sejak
lama hidup subur di tanah Bali. Tradisi keilmuwan yang telah pula
membangun dasar-dasar kuat menjadi fondasi ekologi dharma yang
kuat pula dan diperlukan untuk membangun kehidupan lahir dan
bathin masyarakat, di anapun, kapanpun, dan untuk siapapun juga.
Pustaka Sarasamuscaya yang semula berbahasa Sansekrta,
pada pemerintahan Raja Dahrmawangsa Teguh Ananta Wikrama
Tungga Dewa, di Jawa Timur (991 – 1016) telah dialihbahasakan ke
dalam bahasa Jawa Kuno (Kawi), sehingga dikenal pustaka lontar
Sarasamuscaya berbahasa Sanskerta dan Kawi. Pada era
kemerdekaan
Indonesia
pustaka
Sarasamuscaya
(1955)
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dialihbahasakan pula dalam bahasa Indonesia, sehingga dikenal buku
pustaka Sarasamuscaya dalam tiga bahasa: Sanskerta, Jawa Kuno
(Kawi), dan Indonesia. Kemudian agar nilau-nilai ekologi lebih
membumi dan langsung dirasakan membangun rohaniah masyarakat,
pustaka Sarasamuscaya juga ditransformasikan dalam bentuk
geguritan berbahasa Bali Kepara (bahasa Bali seperti apa adanya
dalam Kamus Bahasa Bali sekarang kini) oleh I Wayan Japa dengan
judul Geguritan Sarasamuscaya (1974, cetak ulang :1998).
Geguritan ini sering ditampilkan dalam seni pasantian yang ditata
sedemikian rupa dalam paduan melodi gambelan bebatélan
pangarjan. Tradisi nyastra yang mengambil nilai-nilai kearifan
Geguritan Sarasamuscaya inilah yang penulis pakai sumber pokok
dalam penyusunan karya ilmiah ini.
Ekologi Dharma dalam teks Geguritan Sarasamauscaya,
dibangun dari persepsi pemahaman dharma sebagai sumber
kebenaran setelah dilakukan pemahaman terhadap etika dan
moralitas yang menjadi esensi pendalaman ajaran. Ekologi dharma
dikembangkan dengan latar belakang gagasan pemikiran yang
terpaut secara sistemik tentang bagaimana tubuh dan pikiran
menyerap kebenaran yang dipengaruhi tekstualitas lingkungan
dharma. Hakikat keluasan dan kedalaman ekologi dharma yang
dikembangkan dalam pengkajian ini berupa ruang dan waktu yang
ada, mengada, dan menjadi di tanah (bumi), air, dan udara dan
meliputi semua unsur Panca Maha Butha: yaitu lima unsur atau
elemen zat dasar yang membentuk lapisan mahluk hidup termasuk
badan manusia dengan semua (sarira kosha) aspek lahir bathinnya
sesuai dengan hukum rta alam semesta raya. Kelima unsur zat Panca
Maha Butha itu dalam ekologi dharma, meliputi pertiwi (unsur
padat/tanah), apah (unsur cair/air), teja (unsur cahaya/api), bayu
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(unsur angin/udara) dan
akasa (ruang/eter).
sebagai mana
dirumuskan menjadi sumber etik dan moralitas ajaran
Sarasamuscaya, menjadi inspirasi ekologi dharma yang kuat
mempengaruhi penulisan artikel ini.
Sebegitu kuat ekologi dharma mempengaruhi tubuh dan
pikiran, memperdalam penghayatan, apresiasi, penjajagan mediasi
rohani, pergumulan pembacaan ayati ilmu-ilmu budaya dalam
kontekstualitas sosiologi agama dapat memastikan bahwa teks
Geguritan Sarasamauscaya mengandung universalitas ajaran. Artinya
ajaran Sarasamuscaya yang dipastikan menjadi babon penulisannya
mengandung kebenaran universal pula, yang dalam teks Geguritan
Sarasmuscaya disebut Samana atau samanya dharma, berlaku secara
universal bagi keadaban umat manusia.di bumi.
Pemahaman terhadap ekologi dharma dialektika teks
didaktik dan moralitas Geguritan Saramasmuscaya, pemahaman
hakekat dari dharma seniscaya dapat melahirkan persepsi yang lebih
baik, sehingga sebagai pembaca kritis dapat dengan lebih bijak
mengurai dan mendiskripsikan kandungan-kandungan yang
seekologis dengan dharma sendiri. Secara bahasa verbal dapat
dideskripsikan teks-teks awal dari Geguritan Sarasamuscaya, yang
mengurai dan mengantarkan pada fostulat lingkungan awal dari
ekologi dharma dari seorang Maharsi Bijak Wararuci yang sangat
mengagumi karya dan pemikiran ekologi dharma maha Gurunnya,
Bagawan Byasa mengajarkan segala etika dan moralitas menjadi
penopang dan tiang-tiang utama dari dharma yaitu agama itu sendiri.
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Ekologi Dharma Bagawan Wararuci dari Bhagawan Byasa
untuk Kita
Teks Geguritan Sarasamuscaya menyebutkan Bagawan
Wawaruci adalah penghimpun sari-sari dari kitab Astadasaparwa
(Bharatakatha), karya Bhagawan Byasa. Bhagawan Wararuci sangat
menghormati kesucian bathin Bhagawan Byasa dan mengucapkan
kata-kata pujian atas segala rasa hormatnya itu. Dinyatakan ada
seorang Maha Rsi, tidaklah ada yang tidak diketahuinya, dihormati
di tiga dunia, dapat melenyapkan kegelapan semua makhluk, putra
Dewi Satyawati dari perkawinannya dengan Bhagawan Parasara,
dilahirkan di tengah-tengah pulau Kresnadwipa, Bhagawan Byasa
panggilannya. Bhagawan Wararuci bersujud ke hadirat Bhagawan
Byasa yang telah mengetuk hatinya untuk mengungkapkan sari pati
karya Astadasaparwa ke dalam karya Sarasamuscaya.
Bhagawan Wararuci mengumpamakan keutamaan nilai-nilai
ajaran Astadasaparwa seperti samudera luas dan gunung Himawan
yang kokoh, dipenuhi emas permata serba mulia. Semua ajaran
Mahabharata yang disarikannya itu dapat mematangkan rasa indah
tertinggi seperti halnya pengetahuan Upanisad.
Keistimewaan Mahabharata, jika sudah dan selalu menjadi
sumber kehidupan para pujangga, itu sama halnya dengan seorang
raja atau pemimpin berbudi luhur menjadi sumber perlindungan
rakyat. Beliau itu tidak pernah sejenakpun beristirahat mengusahakan
kesejahteraan hidup di wilayah kekuasaannya.
Adapun ajaran Mahabharata itu adalah sumber pikiran si
pujangga, memiliki ekologi yang amat sangat kaya dengan hukum
kebenaran, laksana Triloka (bhur/alam bawah, bhwah/alam tengah,
dan swah/alam atas atau angkasa) yang terjadi dari Panca Maha
Bhuta (pretiwi/tanah, apah/aiar, teja, agni/sinar, api, wayu/angin, dan
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akasa/eter). Penulis kitab

Sarasamuscaya,

Bhagawan Wararuci

menyebut bahwa tidak akan ada ilmu di dunia tanpa bantuan ajaran
Bhagawan Byasa, laksana tubuh tidak akan ada tanpa makanan.
Demikian pula keistimewaan lainnya. Manakala ada yang
mendengar indahnya kisah kehidupan Mahabharata, sekalipun
mereka tidak berkeinginan mendengarkan cerita yang lainnya. Ibarat
orang mendengar keindahan bunyi burung kutilang setelah meresap
sampai ke hati akan keindahannya, menenangkan pikiran tidak ada
gantinya untuk berkeinginan mendengar suara gagak yang
mengerikan. Ungkapan tulus Bhagawan Wararuci itu untuk
memuliakan dan menghormati Bhagawan Byasa. Selanjutnya
Bhagawan Wararuci mengajarkan pokok-pokok isi Mahabharata,
yang disebut Sarasamuscaya untuk umat manusia di muka bumi ini.
Ekologi dharma dari teks Sarasamuscaya adalah etika dan
moralitas ajaran agama Hindu yang suci dan membumi bukan saja
dari tanah kelahirannnya Bharatawarsa (India), juga meluas ke
Nusantara (Indonesia) utamanya di bumi pertiwi Bali. Karena itu
pula Sarasamuscaya sesungguhnya ditujukan untuk membina dan
menuntun umat manusia menuju terciptanya akhlak mulia pada umat
manusia di bumi ini. Apa dan kenapa harus disebut sarasamuscaya?
Sara artinya inti sari, samuscaya artinya himpunannya.
Itulah sebabnya Sarasamuscaya disebut sastra suci. Dengan demikian
Sarasamuscaya nama karya ini, buah karya Bhagawan Wararuci.
Petuah Sarasamuscaya ini disampaikan oleh Bhagawan
Wesampayana kepada Maha Raja Janamejaya pada waktu beliau
menceritakan Mahabharata. Inilah asal mula penceritaan dan sumber
ajaran etika dari Sarasamuscaya. Hal ini pula yang kemudian
digubah oleh pengarang sastra tradisional di Bali menjadi karya
Geguritan Sarasamuscaya. Ajaran etika Geguritan Sarasamuscaya
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menjadi semakin dekat dengan masyarakat Bali bukan semata karena
digubah menggunakan bahasa Bali dan diapresiasi oleh Sekaa Santi
atau kelompok pencinta seni mabasan, tetapi lebih dari itu karena
semata materi ajarannya yang indah membatin.
Ekologi Dharma Landasan Etik dan Moralitas Teks Geguritan
Sarasamuscaya
Ekologi Dharma teks Geguritan Sarasamuscaya memuat
mater-materi ajaran yaitu: Pamurwa (pendahuluan) ; Panumitisan
Miwah Tatujon Idup (penjelmaan manusia dan tujuan hidup);
Kaagungan Dharma (Kemuliaan agama) ; Panangkan Dharma
(sumber ajaran agama); laksana Dharma (berlandaskan dharma);
Catur Warna (empat warna); Trikaya (tiga perbuatan); Manah
(pikiran); Irsya (iri hati); Ksama (pemaaf); Krodha (marah); Nastika
(tidak percaya); Wak (perkataan); Satia (kesetian); Ahimsa (tidak
membunuh) ; Astenia (mencuri) ; Paradara (merebut istri orang lain
atau zinah); Susila (prebuatan baik); Dana Punia (sedekah, dana);
Anak (putra), Rama Rna (orang tua), Guru (guru); Yama-Niyama
(pengendalian diri Yama-Niyama) ; Artha (kekayaan); Suka Mangke
Lan Suka Dlaha (orang yang senang sekarang dan senang dalam
kehidupan yang lain); Tirtayatra (perjalanan ke tempat-tempat suci);
Daridra (miskin); Pasangsarga (pergaulan); Sang Sadhu
(kependetaan); Sang Papabudhi (penjahat); Purwakarma (perbuatan
masa lalu); Mrertyu-Tuha-Pati (maut, usia tua, kematian); PitraYana (puja pancayajna), Dewa-Yana (meninggalkan keduniawiaan);
Punggung (kebodohan); Pangicalan Indria (menghilangkan hawa
nafsu, amarah); Stri (tentang wanita); Raga-Dwesa (nafsu dan
kebencian); Tresna (kesetiaan); dan Moksa (kelepasan).
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Teks Geguritan Sarasamuscaya dibangun oleh pupuh-pupuh
Sekar Alit atau tembang Macepat. Jumlah pupuh yang dipergunakan
dalam Geguritan Sarasamuscaya adalah 8 buah yang terurai kedalam
698 bait. Pupuh-pupuh dimaksud adalah pupuh Sinom 254 bait,
pupuh Durma 51 bait, pupuh Pangkur l00 bait, pupuh Ginada 206
bait, pupuh Ginanti 18 bait, pupuh Smarandana 48 bait, pnpuh
Dandang Gula 9 bait, dan pupuh Megatruh 12 bait.
Ekologi Dharma Dalam Teks Geguritan Sarasamuscaya
Geguritan Sarasamuscaya secara rinci dan mendalam
membahas tematika dan amanat laksana dharma;: ekologi dharma
berupa: kebajikan, kewajiban, kebenaran) yaitu landasan etika dan
moral, yang bertujuan membantu umat manusia mencapai
kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Ekologi Dharma
berupa Ajaran Catur Warga yang disebut juga Catur Purusartha
dijelaskan secara rinci dan mendalam pada Geguritan Sarasmuscaya.
Laksana Dharma sebagai tema Geguritan Sarasamuscaya ini
diamanatkan agar dapat diemplementasikan dalam kehidupan seharihari.
Teks Geguritan Sarasamuscaya dibangun dari 8 buah pupuh
yang terdiri dari 689 bait memuat tema-tema ekologi dharma berupa
etika, mengamatkan ajaran-ajaran moral yang disebut Laksana
Dharma. Apa saja satuan-satuan ekologi dhrama
Geguritan
Sarasamuscaya? Berikut ini diuraikan ekologi dharma teks Geguritan
Sarasamuscaya yang menjadi dasar-dasar yang kuat membangun
akhlak dan kepribadian.
1)
Pamurwa (I, Pupuh Sinom 1-10) yaitu bagian pendahuluan
teks mengemukakan penghormatan Bhagawan Wararuci
(sebagai penyusun) kepada Bhagawan Byasa sebagai
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seorang maharsi yang dihormaati oleh dunia tiga (triloka)

2)

3)

yang telah menyusun pustaka suci Mahabharata sedangkan
Sarasamuccaya merupakan inti sari dari Mahabharata.
Keutamaan pustaka Sarasamuscaya ialah jika seseorang telah
mendengarkan dan menikmati rasa puitis sastra suci ini dia
tidak akan senang mendengar cerita lain.
Panumitisan miwah tetujon idup (II, Pupuh Durma, 1 -10;
dan Pupuh Pangkur, 1-3) yaitu penjelmaan dan tujuan hidup
manusia. Janganlah bersedih walaupun hidupmu tidak
makmur atau hina sekalipun. Bagaimanapun kelahiran
menjadi manusia adalah suatu keberuntungan. Hidup manusia di dunia tidak ubahnya seperti kilatan halilintar, hanya
sekejap. Karena itu manfaatkanlah hidup yang sekejap ini
untuk senantiasa berbuat dharma.
Kagungan dharma (III, Pupuh Pangkur 1-5 dan Pupuh
Sinom 1-10, Pupuh Pangkur 1-8, Pupuh Sinom 1-5 ) yaitu
keagungan dan kegunaan dari dharma Tujuan hidup
manusia adalah berusaha berjuang untuk mencapai
kebahagiaan lahir dan bathin yang disebut mencapai moksa.
Dharma adalah jalan mencapai sorga, bagaikan sebuah
perahu yang merupakan alat bagi saudagar untuk
mengarungi lautan. Setiap usaha baik yang bertujuan untuk
kesenangan (kama), kekayaan (artha) lebih-lebih dengan
tujuan moksa harus dharma dijadikan tali kendalinya.
Sadarlah wahai manusia, karena hanya dharma yang
mampu melindungi seseorang dari segala kesulitan. Saat
berusia muda adalah kesempatan terbaik untuk menuntut
dharma, ilmu pengetahuan, dan harta. Masa muda adalah
masa tumbuhnya kekuatan, bagaikan pohon alang-alang
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tajam pada usia muda dan setelah tua menjadi tumpul dan
4)

5)

6)

lagi mudah rebah.
Panangkan Dharma (IV, Pupuh Sinom 1-5)
dan (V,
Laksana Dharma, Pupuh Ginada 1-19) yaitu Sumber ajaran
dharma dan pelaksanaannya. Sumber ajaran dharma adalah
Sruti, Smrti (Weda), dan sang Sistha (orang yang jujur,
orang yang dapat dipercaya, dan orang yang memberikan
ajaran-ajaran suci). Setiap hal yang ditimbulkan oleh
perbuatan, perkataan, dan pikiran yang tidak menyenangkan
akan menimbulkan duka dan sakit hati. Perbuatan itu
janganlah dilakukan kepada orang lain. Hal ini diandaikan
seperti mengukur baju, yang diukur adalah badan sendiri.
Perbuatan inilah yang disebut dharma.
Catur Warna (VI, Pupuh Ginanti 1-6; Pupuh Sinom, 1-24)
yaitu mengenai catur warna. Dalam masyarakat ada
golongan Brahmana, Ksatriya, Wesya yang ketiganya ini
sama-sama dwijati yang artinya lahir dua kali. Mereka disbut
dwijati karena telah menjalankan upacara penyucian
(pentasbihan). Sedangkan Sudra, golongan keempat disebut
ekajati. Masing-masing warna (golongan) ini mempunyai
tugas (swadharma) yang harus dilakukan secara sungguhsungguh untuk meningkatkan kesejahteraan khidupan lahir
dan batin secara menyeluruh.
Tri Kaya (VII, Pupuh Ginada 1-7) yaitu perbuatan yang baik
dan benar. Etika yang diajarkan adalah agar dapat
melakukan pengendalikan diri. Ada yang disebut karma
patha yaitu pengendalian hawa nafsu yang jumlahnya
sepuluh meliputi tiga gerak pikiran, perilaku perkataan ada
empat, dan gerak perbuatan berjumlah tiga.
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7)

8)

9)

10)

Manah (VIII, Pupuh Ginada 1-2; Pupuh Durma, 1-10;
Pupuh Sinom, 1-5) yaitu tentang manah 'pikiran'. Pikiran
merupakan unsur yang paling menentukan. Setiap perkataan
dan perbuatan pikiranlah menjadi sumbernya. Pikiran juga
merupakan sumber nafsu, dia yang menggerakkan perbuatan
baik maupun buruk. Karena itu, agar diusahakan
mengendalikan pikiran lebih dulu sebelum berkata dan
berbuat sesuatu.
Irsya (IX, Pupuh Smarandana 1-8) yaitu rasa iri hati. Orang
yang menginginkan milik orang lain, menaruh dengki dan iri
hati akan kebahagiaan orang lain, orang seperti itu tidak akan
menemukan kebahagiaan. Oleh karenanya tinggalkanlah
sifat-sifat iri hati itu.
Ksama (X, Pupuh Sinom 1-6) yaitu sifat sabar dan pathya
yang tidak sasar. Kekayaan hati yang utama adalah bersifat
sabar. Ksama bagaikan emas dan permata bagi orang yang
mampu memerangi kekuatan hawa nafsunya. Karenanya
mereka tidak ada yang melebihi kemuliaannya. Kesabaran
ini juga disebut puncak pathya atau patadanapeta yang tidak
kesasar dan tidak sesat dari jalan yang benar. Ksama juga
berarti suka memaafkan kesalahan orang lain.
Krodha (XI, Pupuh Sinom 1-15 dan Pupuh Durma 1- 3)
yaitu kemarahan. Hakikatnya nafsu marah (krodha) adalah
musuh dalam diri kita. Orang yang berhasil meninggalkan
kemarahan hatinya berdasarkan kesabaran hati, dia seperti
ular yang dapat meninggalkan kulitnya (kules) karena
semuanya itu tidak kembali lagi dan orang ini disebut
berbudi luhur patut disebut manusia sejati.
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11)

12)

13)

Nastika (XII, Pupuh Durma 1-7; Pupuh Ginada 1-7) yaitu
tidak percaya. Dikatakan ada orang yang tanpa kepercayaan
(nastika) karena mereka tidak percaya adanya akhirat, tidak
percaya akan adanya hukum karma (hasil perbuatan baik
maupun buruk), mencela Weda, menista atau mengejek
Tuhan, iri hati, suka memuji diri sendiri, angkara, pemarah,
sifat bengis, suka mendengar yang tidak patut didengar.
Semua sifat ini harus ditinggalkan dan dibuang jauh-jauh.
Wak/Bebaos (XIII, Pupuh Ginada 1-3 ; Pupuh Pangkur 1-8).
Bicara, suatu hal yang patut dicermati. Berbicaralah
mengenai sesuatu yang membawa kebaikan dan janganlah
hal itu digembar-gemborkan karena terlihat berkeinginan
rendah atas kepentingan diri sendiri. Orang yang bijaksana
tidak pernah mencaci, mencela dan memfitnah orang lain
dan tidak pernah berkata bohong melainkan selalu berusaha
mengendalikan ucapannya agar orang lain tidak sampai
terluka perasaannya.
Satya, ahimsa, astenia (XIV, Pupuh Ginada 1-10), Ahimsa
(XV, Pupuh Ginada, 1-18; Pupuh Sinom 1-10), dan Astena
(XVI, Pupuh Durma 1-4) yaitu kebenaran, kesetiaan,
kejujuran. Ahimsa' artinya tidak menyakiti/ membunuh,
sedangkan
astenia artinya hal perbuatan mencuri.
Keutamaan kebenaran adalah yajña 'pengorbanan', dana
'amal/sedekah', brata 'janji diri (sumpah bathin)', semuanya
ini dapat membebaskan manusia. Di antara yang bersinar
mataharilah yang utama, di antara anggota tubuh kepalalah
yang utama, di antara dharma maka satya 'kebenaran,
kejujuran, kesetiaan’ yang mengatasi keseluruhannya. Tidak
ada sesuatu yang lebih utama dan bernilai tinggi di dalam
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triloka ini selain kehidupan yang dihiasi rasa kasih. Oleh

14)

15)

16)

karenanya, hendaklah orang menunjukkan cinta kasihnya
kepada semua mahluk seperti menunjukkan cinta kasih kepada dirinya sendiri. Kalau kita sayang kepada hidup kita
janganlah sekali-kali menghilangkan hidup mahluk lain
(ahimsa), Jika ada orang merampas kekayaan orang lain,
bukan harta kekayaan hasil curiannya saja yang terampas
darinya tetapi juga dharma, arta, kama yang mestinya
mereka miliki ikut terampas oleh perbuatannya.
Paradara (XVII, Pupuh Durma 1-3) yaitu 'memperkosa
wanita, berzinah.' Orang yang arif, orang yang
berpengetahuan sempurna, dan orang yang ingin berumur
panjang tidak sekali-kali memikirkan untuk memperkosa
istri orang. Kesenangan menyentuh istri sendiri tidak
berbeda dengan kesenangan menyentuh wanita lain, apakah
gunanya menginginkan wanita lain? Wahai kaum adam
berhentilah melakukan paradara, yang akan menyakiti ibu
pertiwi darimana tempatmu lahir, hidup, dan mati.
Susila (XVIII, Pupuh Durma 1-3 dan Pupuh Ginada 1-9)
yaitu tingkah laku yang baik. Pembawaan orang yang
bertingkah laku baik pertanda orang itu datang dari
berkelahiran mulia. Pengetahuan kitab suci, kemahiran sastra
suci, dan kelahiran yang mulia tidak akan ada artinya kalau
orang tersebut berbuat jahat.
Danapunia (XIX, Pupuh Sinom 1-20; Pupuh Pangkur 1-8;
Pupuh Sinom 1-5; Pupuh Pangkur 1-8; Pupuh Ginada 1- 18;
dan Pupuh Smarandana 1-13) yaitu mengenai sedekah atau
dana amal. Di dunia ini tidak ada yang lebih sulit dilakukan
daripada danapunia 'bersedekah' . Pada umumnya hati orang
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sangat melekat pada harta benda karena harta benda itu

17)

18)

diperoleh dari usaha yang bersusah payah. Hendaknya orang
terpelajar jangan sedekah itu disertai tujuan untuk
mendapatkan pujian, jangan karena rasa takut, jangan
mengharapkan balasan, karena bukan sedekah namanya, jika
diberikan dengan mengharapkan balasan. Pemberian
sekalipun hanya sedikit manakala dilakukan dengan
ketulusan hati dan menyenangkan orang yang diberi maka ia
akan mendapat pahala besar.
Anak, reramena, guru (XX, Pupuh Sinom 1-33) yaitu prihal
putra, orang tua dan guru. Seorang putra sejati ialah
manakala seorang putra yang memposisikan diri sebagai
pelindung kaum kerabatnya. Ia selalu berusaha keras
menolong kaum kerabat yang tertimpa kesengsaraan. Jika
ada orang berhianat kepada guru, terhadap ibu dan bapak,
baik dengan jalan perkataan, perbuatan, dan pikiran orang itu
sangat besar dosanya. Mereka ini orang yang berdosa besar,
lebih besar dari dosa orang yang menggugurkan kandungan
(brunaha). Demikianlah tidak ada melebihi kecintaan ibu
dalam hal mengasuh dan mengasihi anak-anaknya.
Yama dan Niyama brata (XXI, Pupuh Ginanti 1-12) yaitu
tentang pengendalian diri Yama dan Niyama. Pengendalian
diri yang disebut Yamabrata ada sepuluh jumlahnya, yaitu:
anresangsya artinya tidak mementingkan diri sendiri, ksama
artinya tahan akan panas dingin (sabar), satya artinya jujur
(tidak berdusta), ahimsa artinya tidak menyakiti atau
membunuh mahluk lain, dama artinya sabar dapat
menasehati diri sendiri, arjawa artinya tulus hati, berterus
terang, priti artinya mempunyai sifat welas asih, prasada
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artinya kejernihan hati, madhurya artinya sikap dan

19)

20)

pandangan yang manis, mardawa artinya kelembutan hati.
Yang disebut Niyamabrata sepuluh jumlahnya, yaitu: dana
artinya suka bersedekah, ijya melakukan pemujaan terhadap
dewa dan leluhur, tapa artinya pengekangan hawa nafsu
jasmani, dhyana artinya dengan khusuk merenungkan Tuhan
(Siwa),
swadnyaya
yakin
mempelajari
Weda,
upasthanigraha artinya pengendalian nafsu seks, upawasa
artinya berpantang atau membatasi nafsu berlebihan pada
makanan dan minuman, brata artinya kuat mengendalikan
nafsu, mona artinya pengendalian diri dengan diam, (tidak
berkata), dan snana, artinya pembersihan atau penyucian
diri.
Artha (XXII, Pupuh Pangkur 1-8); Pupuh Ginada, 1-3), yaitu
mengenai kekayaan. Semua harta yang didapat hendaknya
penggunaannya senantiasa dibagi tiga, yaitu satu bagian
untuk keperluan dharma, satu bagian lagi untuk keperluan
mendapatkan harta (kegiatan usaha bidang ekonomi) untuk
mengembangkan kekayaan itu dan satu bagian lagi untuk
keperluan kama (kesenangan hidup).
Suka mangke lan suka dlaha (XXIII, Pupuh Dandang Gendis,
1-6) yaitu masalah kesenangan sekarang dan kesenangan
dalam kehidupan mendatang. Orang yang senang sekarang
dan senang dalam kehidupan yang lain adalah orang yang
berbuat dharma, kemudian dia berikhtiar memperoleh harta
dengan berpedoman pada dharma. Mengenyam kenikmatan
duniawi juga didasari dengan dharma. Demikian senantiasa
melakukan pemujaan pada dewa dan pitra (leluhur).
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21)

22)

23)

Tirthayatra ( XXIV, Pupuh Dandang Gendis, 1-3) yaitu
tentang perjalanan ke tempat-tempat suci. Tirthayatra,
kunjungan perjalanan ke tempat-tempat suci. Tirthayatra
akan lebih mantap manakala dimaknai sebagai usaha terusmenerus melakukan pengembaraan untuk penyucian diri
dengan melakukan kurban yajña, mengorbankan segala
kemampuan untuk kebahagiaan lahir dan batin.
Daridra (XXV, Pupuh Samarandana 1-8 dan Pupuh Sinom
1-13) yaitu mengenai kemiskinan. Orang yang miskin sering
tidak diindahkan kata-katanya walaupun dia berkata benar
dan sungguh-sungguh bermanfaat. Sebab yang namanya
miskin itu, miskin dia banyak pengetahuannya, juga tidak
terkenal dan tidak sempurna tampak kebaikannya, karena
kekayaan menyebabkan kebajikan menjadi sempurna seperti
halnya matahari menerangi segala yang ada, matahari itulah
yang menyebabkan segalanya kelihatan.
Pasangsarga (XXVI, pupuh pangkur 1-5), Sang Sadhu
(XXVII, Pupuh Pangkur 1-3; Pupuh Ginada 1-12; Puuh
Sinom 1-5; Pupuh pangkur 1-8), Sang Papabudhi (XXVIII,
Pupuh Smarandana 1-8; Pupuh Ginada 1-9; Pupuh Sinom
1-5; Pupuh Ginada 1-9; Pupuh Smarandana 1- 8) yaitu
mengenai pergaulan, orang bijak, dan orang jahat. Pergaulan
itu sangat cepat mempengaruhi dan memindahkan sifat yang
baik atau buruk di antara yang bergaul. Kalau bergaul
dengan orang yang bijak akan ketularan kebaikan, kalau
bergaul dengan penjahat kita ketularan sifat-sifat jahat.
Karena itu kita mesti bergaul dengan orang baik agar seperti
bau bunga yang harum cepat beralih kepada kain, air,
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minyak, dan tanah disebabkan persentuhan dengan bunga
24)

25)

26)

27)

itu.
Purwakarma (XXIX, Pupuh Sinom 1-15) yaitu tentang
perbuatan masa lalu. Kehidupan kita sekarang ditentukan
oleh perbuat hidup kita terdahulu. Perbuatan yang dahulu
senantiasa dinikmati hasilnya oleh yang berbuat dan tidak
akan keliru, bagaikan anak sapi tidak pernah ke mencari
induknya walaupun dalam kumpulan seribu induk lembu
yang menyusui.
Mrtyu 'maut', tuha 'usia tua, pati 'kematian' (XXX, Pupuh
Ginada 1-45). Hidup ini hanya sekelebatan saja lamanya,
maka pergunakanlah hidup ini sebaik-baiknya untuk berbuat
dharma. Sebab sesungguhnya terlalu pendek umur sekalian
mahluk; meski sudah pendek, diambil sebagian oleh waktu
malam, waktu tidur sisanya kurangi lagi karena sakit,
kesedihan, umur tua serta gangguan-gangguan, amat sedikit
waktu hidup itu kesudahannya. Kekayaan yang diperoleh
dengan perbuatan baik maupun buruk tidak dapat digunakan
menolak penyakit, usia tua dan maut atau kematian itu
sendiri, sadarlah.
Pitrayana dan dewayana (XXXI, Pupuh Sinom 1-11) yaitu
mengenai pemujaan dalam pancayajna dan dewayana artinya
penghhiklasan kepada meninggalkan keduniawian. Pitrayana
dengan melakukan puja seperti pancayajnya. Dewayana
ialah orang yang telah meninggalkan keduniawian yaitu
yang telah ihlas meninggalkan anak istri dan kekayaan.
Punggung (XXXII, Pupuh Sinom 1-8) yaitu kebodohan.
Sesungguhnya ada satu musuh yang utama yaitu kebodohan.
Suka dan duka yang dialami semuanya berada dari
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kebodohan.

28)

29)

Kebodohan

ditimbulkan

oleh

kelobaan.

Kebodohan asalnya kelobaan (keinginan hati). Kebodohan
sendiri adalah asal mula kesengsaraan. Kebodohan itu harus
dilenyapkan dengan prajnya yaitu kesadaran yang tiada
hingganya, pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Sang
pandita sanggup menyeberangkan orang lain dari samudra
kelahiran dengan perahu yang dibuat dari pengetahuan
beliau. Orang yang bodoh tanpa pengetahuan, dirinya sendiri
tidak terseberangkan olehnya. Orang bodoh itu bagaikan
orang buta berjalan sendirian, sangatlah besar kesusahan
yang dialami di jalan.
Pangicalan Indria (XXXIII, Pupuh Sinom 1-4; Pupuh
Pangkur 1-8; Pupuh Ginada 1-9; Pupuh Pangkur 1-8) yaitu
menghilangkan
krodha
'kemarahan',
kabimanan
'kesombongan', kawisayan 'kesenangan duniawi’. Dalam
rangka menghilangkan kemarahan janganlah suka
menguping (memasang telinga di sana-sini), jangan tidak
dapat menahan asmara, hilangkan pikiran yang bingung.
Untuk menghilangkan nafsu loba dan mabuk pikiran
(sombong) adalah kepuasan hati merupakan alatnya. Jika
terhadap wisaya (kesenangan dunia) seperti suara merdu,
rupa yang cantik, rasa enak dan sedap, bau harum dan rasa
nikmat dan enak persentuhan badan adalah keindahan anda
akan hakikat barang tersebut merupakan alat untuk
menghilangkannya. Adapun pikiran yang senantiasa
mengharap-harapkan akan tercapainya keinginan dan niat,
kekuasaan (takdir) Tuhan merupakan penghapusannya.
Stri (XXXIV, Pupuh Ginada 1-29) yaitu mengenai 'wanita.'
Wanita itu menyebabkan datangnya cinta (pada laki-laki),
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matanya yang galak menurut orang yang senang asmara

30)

31)

merupakan alat pengikat dan rantai membelenggu si bodoh.
Apalagi wanita itu adalah api bara persamaannya sedangkan
si pria sama dengan minyak. Artinya apabila pria itu birahi
datang mendekat kepada si wanita, pasti akan hancur lebur
tidak berdaya.
Raga-dwesa (XXXV, Pupuh Megatruh 1-12) dan Tresna
(XXXVI, Pupuh Smarandana 1-8, Pupuh Durma 1-11,
Pupuh Sinom 1-35 yaitu mengenai nafsu- kebencian dan
keterikatan hati (tresna). Nafsu birahi itu merupakan tali
pengikat utama, hanya ini tanpa ada duanya dapat terikat
terbelenggu, orang yang luput dari belenggu nafsu birahi ia
pulang kenbali ke Brahmaloka. Orang yang mampu menahan
cinta birahinya (nafsu) dan sanggup mengekang nafsu
amarahnya, tahan dan sabar akan perkataan baik ataupun
buruk, tidak bersusah hati jika dikata-katai, orang seperti itu
telah luput dari nafsu birahi. Kareket tresna atau kecintaan
menyebabkan orang terkekang, terbelenggu, awal mula
orang mengalami dukacita.
Moksa (XXXVII, Pupuh Pangkur 1-8, Pupuh Ginada 1-10,
Pupuh Pangkur 1-8, Pupuh Sinom 1-5) yaitu mengenai
kelepasan (terbebas dari ikatan lahir dan mati). Dalam
kehidupan ini tidak ada yang kekal hubungannya, bahkan
hubungan anda dengan badan sendiri pun tidak kekal; pasti
akan terpisah dengan badan, tangan, kaki dan lain-lain,
Setiap orang yang mempunyai hubungan dengan sesuatu,
tidak kekal pertalian antara yang empunya dengan
kepunyaannya, sadarlah orang bijaksana (pendeta) akan hal
itu sehingga beliau tidak terkena ikatan.
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Simpulan
Ekologi Dharma dalam teks Geguritan Sarasamauscaya,
dibangun dari persepsi pemahaman dharma sebagai sumber
kebenaran setelah dilakukan pemahaman terhadap etika dan
moralitas yang menjadi esensi pendalaman ajaran. Ekologi dharma
dikembangkan dengan latar belakang gagasan pemikiran yang
terpaut secara sistemik tentang bagaimana tubuh dan pikiran
menyerap kebenaran yang dipengaruhi tekstualitas lingkungan
dharma. Sebegitu kuat ekologi dharma mempengaruhi tubuh dan
pikiran, memperdalam penghayatan, apreasiasi, penjajagan mediasi
rohani, pergumulan pembacaan ayati ilmu-ilmu budaya, dapat
memastikan bahwa teks Geguritan Sarasamauscaya mengandung
universalitas ajaran. Artinya ajaran Sarasamuscaya yang dipastikan
menjadi babon penulisannya mengandung kebenaran universal pula,
yang dalam teks Geguritan Sarasmuscaya disebut Samana atau
samanya dharma, berlaku secara universal bagi keadaban umat
manusia.di bumi.
Sampai pada pemahaman terhadap ekologi dharma teks
didaktik dan moralitas geguritan Sarasamuscaya, pemahaman
hakekat dari dharma niscaya dapat melahirkan persepsi yang lebih
baik, sehingga sebagai pembaca kritis dapat dengan lebih bijak
mengurai dan mendiskripsikan kandungan-kandungan yang
seekologis dengan dharma sendiri. Secara bahasa verbal dapat kita
diskripsikan teks-teks awal dari geguritan Sarasamuscaya, yang
mengurai dan mengantarkan pada lingkungan awal dari ekologi
dharma dari seorang Maharsi Bijak Wararuci yang sangat
mengagumi karya dan pemikiran ekologi dharma maha Gurunnya,
Bagawan Byasa mengajarkan segala etik dan moralitas menjadi
penopang dan tiang-tiang utama dari dharma yaitu agama itu sendiri.
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Ekologi Dharma teks Geguritan Sarasamuscaya memuat
materi-materi ajaran yaitu: Pamurwa (pendahuluan) ; Panumitisan
Miwah Tatujon Idup (penjelmaan manusia dan tujuan hidup);
Kaagungan Dharma (Kemuliaan agama); Panangkan Dharma
(sumber ajaran agama); laksana Dharma (berlandaskan dharma);
Catur Warna (empat warna); Trikaya (tiga perbuatan); Manah
(pikiran); Irsya (iri hati); Ksama (pemaaf); Krodha (marah); Nastika
(tidak percaya); Wak (perkataan); Satia (kesetian); Ahimsa (tidak
membunuh) ; Astenia (mencuri) ; Paradara (merebut istri orang lain
atau zinah); Susila (prebuatan baik); Dana Punia (sedekah, dana);
Anak (putra), Rama Rna (orang tua), Guru (guru); Yama-Niyama
(pengendalian diri Yama-Niyama) ; Artha (kekayaan); Suka Mangke
Lan Suka Dlaha (orang yang senang sekarang dan senang dalam
kehidupan yang lain); Tirtayatra (perjalanan ke tempat-tempat suci);
Daridra (miskin); Pasangsarga (pergaulan); Sang Sadhu
(kependetaan); Sang Papabudhi (penjahat); Purwakarma (perbuatan
masa lalu); Mrertyu-Tuha-Pati (maut, usia tua, kematian); PitraYana (puja pancayajna), Dewa-Yana (meninggalkan keduniawiaan);
Punggung (kebodohan); Pangicalan Indria (menghilangkan hawa
nafsu, amarah); Stri (tentang wanita); Raga-Dwesa (nafsu dan
kebencian); Tresna (kesetiaan); dan Moksa (kelepasan).
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DIALOG DARMA SERANDRI KEPADA PATIH
KICAKA DALAM GEGURITAN KICAKA
Luh Putu Puspawati

K

Pendahuluan
esusastraan Jawa Kuno awalnya berkembang di Jawa abad
ke-9 sampai ke-15 kemudian berkembang di Gelgel.
Setelah zaman Gelgel di Bali terjadi pem-Balian sastra
Jawa Kuno disesuaikan dengan model Bali. Terjadi penerusan sastra
Jawa Kuno berupa penyalinan teks-teks Jawa Kuno dengan
menggunakan alat model di Bali, seperti bahan daun lontar dan
huruf Bali yang berbeda dengan asalnya di Jawa menggunakan huruf
Jawa Kuno. Hal ini sebagai penyelamatan kesusastraan dan nilai
kejawaKunoan yang meliputi aspek a) religius, b) sastra sejarah, c)
susastra, dan d) etika, hukum, adat istiadat dan lain-lain.
Pada periode akhir zaman Gelgel atau tepatnya pada awal
zaman Klungkung (abad 18-19) muncul sastra Bali yang disebut
dengan proses pem-Balian. Teks Jawa Kuno disadur dan
diterjemahkan ke dalam model Bali yang disebut parikan atau
geguritan. Parikan berarti menyadur yang dalam proses penciptaan
karya sastra geguritan itu mengambil sumber (babon) sastra Jawa
Kuno dengan tujuan untuk meneruskan nilai-nilai cerita
kejawaKunoan kemudian digubah ke dalam bahasa Bali. Di samping
tujuan untuk memasyarakatkan sastra geguritan karena ditulis
dengan pengantar bahasa Bali, sehingga masyarakat lebih mudah
memahaminya.
[173]

Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana

Hal ini terjadi pada geguritan yang bersumber pada teks
Mahabharata, seperti geguritan Adiparwa berasal dari Adiparwa
Jawa Kuno, geguritan Salya bersumber pada kakawin Bharatayuda
yang juga mengambil sumber dari Mahabharata yaitu Salyaparwa
(Zoetmulder, 1984). Demikian pula geguritan Kicaka mengambil
sumber dari Mahabharata bernama Wirataparwa. Geguritan
Prastimikaparwa mengambil sumber dari Prastinika Jawa Kuno dan
Geguritan
Suargarohanaparwa
mengambil
sumber
dari
Suargarohanaparwa Jawa Kuno.
Di samping, teks geguritan muncul sebagai saduran
(Parikan) adapula geguritan yang muncul di Bali dari pengarang
Bali. Misalnya Geguritan Basur, Geguritan Sampik Ingtai, dan
Geguritan Lunga ka Jimbrana lan Mawali ka Amlapura.
Geguritan Kicaka sebagai salah satu bentuk geguritan yang
merupakan saduran dari Mahabharata, khusus bagian Wirataparwa.
Hal ini penting dilakukan kajian khususnya geguritan Kicaka yang
tersimpan di perpustakaan lontar Fakultas Ilmu Budaya Universitas
Udayana. Nomor lontar 601 dan nomor kropak 396. Teks Geguritan
Kicaka berisi kisah cinta tak sampai, yaitu seperti model kisah cinta
dalam novel-novel sastra modern, atau sebagai kelanjutan aspek
estetis sastra Jawa Kuno yang pada akhir cerita bertemakan cinta
diterima dan cinta ditolak seperti yang pernah dijelaskan dalam
aspek estetis Jawa Kuno pada Kakawin Ramayana yang disebut
Smara Dudu dalam bahasa Bali akan melahirkan bencana dan
kesengsaraan dalam kehidupan. Berdasarkan hal ini maka dialog
darma dalam geguritan Kicaka penting untuk dikaji.
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Dialog Darma Serandri Kepada Patih Kicaka
Dewi Drupadi berganti nama menjadi Sang Serandri dalam
kegiatannya sebagai pelayan di Wirata. Ia berprofesi sebagai
pembuat minyak wangi, menghiasi rambut, membuat sanggul,
dengan disertai kecantikan yang lemah gemulai tiada bandingnya.
Berikut kutipan dalam teks.
1.b.6 Maka miwah/
Lagi pula
pwa dewi dropadi/
Dewi Dropadi
magaguņan/
Berprofesi (gagunan)
mangaryyan pagaņdan/
Membuat minyak wangi
salwiring sarwwa wangine/
Segala macam minyak wangi
amahyasan arambut/
Menghias rambut
nyminin muwah marasin/
Mengatur
rambut
dan
membedaki
amayu gaglungan/
Membuat sanggul
wihikane nrus tûr jgeg
Kepandaian disertai cantik
mangayang ngayang
Tiada tara
magoleran
Lemah gemulai
masalin aran serandri
Berganti nama Serandri
kadyang ratih ngindarat//
Bagaikan Dewi Ratih ke dunia
Dalam perjalanannya di Wirata Dewi Serandri mendapatkan
godaan yang sangat berat yaitu dilamar oleh Patih Kicaka agar mau
menjadi istrinya. Namun Serandri menolaknya karena ia memiliki
suami lima pandawa yang sangat dicintainya. Drupadi menolak dan
mengumpat Sang Kicaka dengan kata-kata kasar dan Sang Kicaka
tetap ingin tetap melamar Dewi Drupadi menjadi istrinya. Drupadi
melaporkan hal ini kepada raja, namun raja tetap tidak
menanggapinya dan juga melaporkan perbuatan Kicaka kepada Dewi
[175]

Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana

Sudesna namun ia tetap tidak menerima laporan itu dan menasihati
Dewi Drupadi. Berikut kutipan Kicaka melamar Drupadi.
3.b14. Ndawêgang/
Maafkanlah
mamitang lugra ne mangkin/ Supaya memaklumi sekarang
ratu tityang/
Tuan saya
nyuken ipun pajar/
Memberikan nasihat yang baik
ledang ngapakayuane/
Agar pikiran senang
sang kicakā smu knyung/
Sang Kicaka tersenyum
mara mojar ring serandri/
Baru berkata kepada Serandri
ratu mas atmā jiwa/
Tuan pujaan hati
dyah serandri nrus jgege/
Dyah Serandri yang sangat
cantik
mangayang-ayang/
Tidak terhingga
tan paingan/
Tidak ada bandingan
tka ngladladang ati/
Datang menggoda jiwa
sākşat skar gagêmpolan//
Nyata bunga mekar
15. sapunika ratu agung/
Begini tuan
manah tityang skadi mangkin/ Keinginan saya sekarang
sakwehing somah/
Banyak istri
tityang kātur ring ayu agung/ Saya dipersembahkan kepada
tuan
mangda ipun marêkan/
Agar menjadi pelayan
ring i mirah/
Terhadap tuan
i agung ngodagang sami/
Tuan
yang
menentukan
semuanya
tityang wantah mangatủrang// Saya hanya menyerahkannya
Patih Kicaka sebagai mahapatih di kerajaan Wirata yang
memiliki kewenangan yang luar biasa, sehingga ia memiliki sifat
[176]

Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana

kesewenang-wenangan dan patih Kicaka juga sebagai kakak Dewi
Sudesna istri sang raja dan sekaligus menjadi ipar sang raja.
Berikut kekuasaan Patih Kicaka dalam teks.
2b.9 Wentên papatih/
Ada patih
parccayeng purĩ/

Dipercaya istana

ring wiraţa/

Di Wirata

rakan sang śudeşņu/

Kakak Sang Sudesna

ipen prabhu wirāţane/
sang kicaka aran ipun/
sangkêping guņaning patih/

Ipar sang Raja Wirata
Namanya Sang Kicaka
Lengkap kegunaan patih

wikan prajnyān ring śāstra/

Pandai ahli dalam sastra

tûr śakti mamuput/

Sakti tak terhingga

parikşa paripolah tahu/
cêta cacade/
mamantês gumi loba/
angkareng pakolihan//

Waspada penuh pengetahuan
Tidak ada cacad
Penguasa di bumi dan loba
Angkara penghasilan

Patih Kicaka jatuh cinta kepada Dewi Serandri dengan
mengatakan kecantikan yang luar biasa dan dengan kecantikan itu ia
melamar menjadi istri Sang Kicaka. Sang Kicaka mengatakan ia
bingung terhadap Serandri dan menjadikannya sebagai penghias
rumah dipakai ratu di Wirata. Sang Kicaka sedang kemasukan
asmara, sehingga perbuatannya paling dan tidak menentu.
Berikut kutipan dalam teks geguritan Kicaka.
3a.12 Kadi jangkah/
Bagaikan dicabut
bah sapisan paling/
Setiap kali paling
manah tityang/
Pikiran saya
karanjingan smara/
Kemasukan asmara
miwah prapancan idêpe/
Dan kebingungan pikiran
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nggawesan ati buduh/
ulangun tityang nyakitin/

Membuat hati gila
Kesemuaanya yang
menyakitkan saya
boya wentên nyêgêrang/
Tidak
akan
ada
yang
menyembuhkan
lyanan ring ipun kalih/
Lain dari keduanya
ipun dêgêng pisan/
Ia tidak rewel (jinak) sekali
mamarêkan/
Menjadi pelayan
tong naên panggih di marggi/ Tidak pernah ditemui di jalan
tan ladring purĩ nangkilang// Tidak pernah terlambat di
istana untuk menghadap
3a.13

Nghing nawêgang/
tityang kadi mangkin/
mapinunas/
ring cokor idewa/
mangimur pakayune/
wantah mamitang ipun/
i serandri sakadi mangkin/
anggen pahyasing umah/
santukane mamung nyadia/
anggon dewan pdêman/
mangden dumya/

Ya maafkanlah
Saya seperti sekarang
Meminta
Kepada Tuan
Menghibur pikiran
Hanya memintakan ia
I Serandri seperti sekarang
Dipakai mengiasai rumah
Sebab sepi setiap saat
Dipakai ratu dalam tempat
tidur
Supaya membagi

Lamaran Sang Kicaka ditolak Serandri, ia merasa kesal dan
dendam. Kicaka mencari akal dan berunding dengan Dewi Sudesna
adiknya untuk mendatangkan Serandri agar mau datang ke
rumahnya. Ketika Serandri datang lalu diperkosa dengan dicekik dan
ditendang sehingga Serandri mendapatkan perlakuan yang kurang
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baik berupa pemaksaan kehendak. Berikut kutipan teks ketika Sang
Kicaka memperkosa dan mencekik Sang Serandri.
6b.6 Inggih śri pramiśwaryya/
tulung tityang mamanah

Ya Tuanku istri raja
Tolong saya berkeinginan
berupaya
mopaya mangkin/
sekarang
mangde nyidayang mapangguh/ Agar dapat bertemu
ni serandri ring tityang/
Ni Serandri dengan saya
masa kurang dalihan pacang
Merasa kurang upaya untuk
mangutus/
mengutus
mangde rawuh kūmah tityang/ Agar datang ke rumah saya
punika mangkin bawosin//
Itu
sekarang
yang
dibicarakan

6b.7 Mangde ipun kniang tityang/
mewêh pisan tityang polih
nglêmêsin/
sêpêt pênêd pajar ipun/
titiyang wantah nawêgang/
pakayunan urip titiyang ika

10a.36

wlas hyun/
wireh titiang sakit
cokor idewa nambanin

Agar ia dapat saya temui
Susah sekali saya dapat
merayunya
Kata-katanya sangat pedas
Saya hanya memohon maaf
Memikirkan hidup saya
yang perlu
belas kasihan
Oleh karena saya sakit berat
Tuan yang mengobati

Polih ngeleb sang serandri/
ya gagancangan palaibe mamtit/
sang kicaka laut ngêpung/
saking pungkur prakoşa/

Dapat lepas Sang Surandri
Segera lari minta diri
Sang Kicaka lalu mengejar
Dari belakang memperkosa
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manarajang maninjak laut manyêkik/ Naik menendang lalu
mencekik
ring arêp sang dwija kangkā/
Dari depan Sang Dwija
Kangka
yatna rākşa sane ngemit//
Siap siaga menjaga yang
menunggu
Atas kejadian semua di atas Serandri dilamar berkali-kali
oleh Patih Kicaka selalu ia tetap menolaknya. Lalu Serandri
memberikan nasihat darma dalam perbuatan Sang Kicaka sebagai
seorang patih terhormat dan disegani di Kerajaan Wirata. Berikut
nasihat darma Dewi Serandri kepada Patih Kicaka dalam geguritan
Kicaka.
21. Sapunika/
Seperti itu
manah tityang mangkin/
Perasaan saya sekarang
ring i mirah/
Pada Adinda
nunas pisan/
Mohon dengan sangat
lungha nyewaken hyang anggane/ Pergi memohon dirinya
praban i mirah sāmpun/
Badan adinda sudah
mahyas maskar masumping/
Berhiaskan
bunga
di
kepala
tityang anggen parêkan/
Saya dipakai hamba
ngiringang i ratu/
Mengiringi Tuan
lunghā ka smara bhuwana/
Pergi ke dunia asmara
(cinta)
makaronan/
Kawin
masaur sang yajnya seni/
Berkatalah Dewi Sairendri
inggih gusti agung punggawa//
Ya Tuan besar punggawa
(patih)
[180]

Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana

22. Tityang pamit/
sapisan tan mangiring/
pakayunan/
makurên kenkenan/
tan patūt waşţan kayune/
tityang jadma dusun/
tūr sāmpun nglah anak mwani/

Saya minta diri
Sekali tidak mengikuti
Keinginan kawin
Bagaimana bersuami-istri
Tidak pantas namanya isi
hatinya
Saya orang desa
Sudah memiliki suami

malih rūpa parêkan/
tan yogya gusti agung kapo/
snêng tken tityang/
pamit pisan/

Lagi pula berwajah abdi
Tidak patut tuan
Senang dengan saya
Minta pamit

kni sāmpunang i gusti/
makayun nyampahang raga//

Janganlah gusti
Berkeinginan menistakan
diri
Serandri mengatakan, badan menjadi sumber malapetaka
jika tidak dikekang, maka pikiran, ucapan dan perbuatan hendaknya
dijaga sehingga yang baik dan buruk dikuasai dengan baik. Pikiran
sebagai penuntun dalam berbuat, oleh karena itu pikiran erat
kaitannya dengan perbuatan apalagi adanya panca indra penting
dimengerti, jangan sampai muncul sad ripu (enam musuh). Jika indra
itu dituruti, indra dituruti tidak pernah kenyang maka akan muncul
peteng pitu (kegelapan, dalam diri) seperti bingung, loba, rakus,
sombong, kejahatan muncul. Dalam teks disebutkan sebagai berikut.
23. Indayang bawos/
Cobalah katakan
galih galih pinêhin/
Pikir-pikir yang baik
atûr tityang/
Ucapan saya
boya sakeng raga/
Bukanlah muncul dari badan
panangkan ala ayune/
Berdasarkan baik buruk
saking tiga wit ipun/
Dari tiga asalnya
[181]

Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana

5 a.

idhêp lakşaņa mwang munyi/
kakalih sane mdal/
dados ala ayu/

Pikiran perbuatan dan ucapan
Keduanya yang keluar
Menjadi baik-buruk

ĩdhêp cantik panimbungan/

Pikiran utama direnungkan

māwak sukşma/

Berbadan halus

pidaging nglakşaņa munyi/
ngdum nene katon tingar//

Isi perbuatan dan ucapan
Membagi yang terlihat terang

24. Yening kayune/
salah patitis/
ban nyalanang/
mapuara ala/
katût lakşaņa munyine/

Jika pikiran
Salah tujuan (sasaran)
Dalam menjalankan
Mendapatkan halangan
Termasuk perbuatan dan
ucapan
apan idhêpe manuduh/
Sebab pikiran menuntun
doning wentên lakşaņa munyi/ Oleh karena ada perbuatan
dan ucapan
kraņa mtu ring raga/
Karena keluar dari badan
ikang ala ayu/
Baik buruk itu
yan ala pagaen raga/
Jika buruk yang dikerjakan
badan
tan urungan/
Tidak akan batal
ala jwa pacang panggihin/
Tidak baik akan dijumpai
reh ulah ulih ring raga.
Sebab perbuatan dari badan

25. Nika dados/
pancendriya mûrtti/

Itu menjadi
Pancaindria
muncul
Jika di badan

yan ring raga/
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boya wentên lyan/
mangrusak pakayunane/
mtu dadi sadripu/
yan indriyane ulurin/
mnyuh tan wênah warêg/
amawak ptêng pitu/
ajum olih kawibhawan/
bagus ngodag/
wanen śakti prikşa ririh/
nika ne makraņa punyah//
(punyah)
26. Punyah ajume/
kni ulurin/
mangagêmang/
wtuning indriya/
wiśeşan ipun ragane/
dadi tong nawang patût/
obah prapanca ngrênêhin/
tumbuh loba angkāra/
nyapa kadi aku/
kasmalane sayan mêmbah/
ya maraga/
dadi daśendriya mûrtti/
ktek punika pinehang//
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Bukan ada yang lain
Merusak pikiran
Muncul menjadi sadripu
(enam musuh)
Jika indra dituruti
Pasti tidak pernah kenyang
Berbadan tujuh kegelapan
(peteng pitu)
Senang
dipuji
oleh
kewibawaan
Tampan menguasai
Berani sakti pandai waspadai
Itu yang menyebabkan mabuk

Mabuk senang dipuji
Terus dituruti
Mendoakan
Keluar indria
Kepandaian badan itu
Menjadikan tidak tahu yang
benar
Berubah menjadi bingung
Muncul loba dan rakus
Sombong
Keinginan
yang
jahat
memuncak
Ia berbadan
Menjadi sepuluh indra muncul
Hitung itu dan pikirkan
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Apabila nafsu, loba, sombong dipupuk dalam diri maka
menjelma menjadi peteng pitu memuncak dan sepenuhnya indria
akan menguasai diri, akhirnya tidak bisa dikendalikan. Sebaliknya
carilah darma sebagai landasan hidup, apalagi sebagai pemimpin
dunia. Kendalikan diri pegang teguh tutur (nasihat) agar selamat
tidak menemui kehancuran. Tuan akan mendapatkan papa klesa
(kesengsaraan) jika tidak memegang darma, hanya papa dan dosa
diperbuat maka kesengsaraan akan dijumpai. Berikut kutipan dalam
teks.
5 b.27 boya kadharmmane/
Bukanlah darma itu
patut ungsi/
Patut dicari
ngamêl jagat/
Memimpin dunia
patûtang ring raga/
Kebenaran pada diri
kni patûţ pamarggine/
Menjadi
yang
benar
perjalanannya
reh mawaşţa smara dudu/
Sebab bernama asmara yang
terlarang
yaning ngrabining arabi/
Jika kawin lagi kawin
nentên madrêwe sukat/
Tidak memiliki ukuran
kangkat nulak tutur/
Karena
menolak
tutur
(nasehat)
ical kajana nuragane/
Hilang pengendalian diri
ring jagat/
Di dunia
dadi jongkok kêêng/
Disesalkan oleh masyarakat
gumi ragane ngulah mabahan// Kerajaan
tuan
menuju
kehancuran
28. Antuk maraga/
uttama i gusti/

Oleh karena berbadan
Tuan yang utama
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nentên nyandang/
snêng tken tiityang/
tan patût wastan kayune/
lêlenjengan tan pangguh/
ngulurin karma tan yukti/

Tidak pantas
Senang dengan saya
Tidak pantas namanya pikiran
itu
Tidak menemukan kebenaran
Menuruti perbuatan tidak
benar
Memuji dosa dan kekotoran
(papa klesa) yang berlebihan
Dan kesengsaraan terjumpai

kandêl kang papa kleşa/
mwang lara kapangguh/

Oleh karena perbuatan tidak
pantas
ngapakrama/
Perbuatan
tuhu tan wring gati/
Sungguh tidak masuk akal
tan patiteng guh muka//
Tidak dapat menyembunyikan
muka
Meskipun Serandri telah memberitahukan nasihat darma dan
berbagai halangan dan godaan yang telah menyelimuti pikiran Patih
Kicaka, namun Patih Kicaka tetap menolak ajaran sadu darma itu,
bahkan kukuh mengatakan ini titah Hyang Asmara. Beliau yang telah
memberi anugrah supaya mengawini Serandri. Berikut perbuatan
Kicaka melawan darma dalam teks.
29. Sang kicaka/
Sang Kicaka
nyalêdet tûr knying/
Melirik serta tersenyum
mangdekang ambulan/
Menyembunyikan
rajukannya
tan ngêga/
Tidak percaya
batêk bān dmên atine/
Di
dorong
oleh
kesenangan hati
antuk lakşaņa tan yogya/
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mamunyi sada pangus/
duh mas mirah tityange maņik/
tityang saking potusan/
sinêngguh ayu agung/
tityang nglêmêsin i mirah/
boya pisan/
hyang asmara nuduh ngruncing/
ida rêke nunas iccha//
30. Puniki malih/
pirêngang maņik/
atma jiwa/
nyen lenan ngodagang/
bayun urip wirāţane/
kalugra bān sang prabhu/
6 a.

dadi patih kanggo di puri/
sāmpunang pracampah/
ring bli tan manût/
tan urungan nmu ala/
yaning tulak/
tken sapamunyin bli/
nyen buin ada padha//
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Berkata serius
Aduh adinda permata
hatiku
Saya telah memutuskan
Disebut cantik dan agung
Saya melamar adinda
Bukanlah
Hyang Asmara menyuruh
menitahkan
Beliau yang minta anugrah
Ini lagi
Dengarkan adinda
Jiwaku
Yang lain menguasai
Yang
menghidupkan
wirata itu
Direstui oleh sang raja
Menjadi patih dipakai di
istana
Janganlah mencela
Terhadap kakak tidak
menurut
Pastilah
menemui
kesengsaraan
Jika menolak
Dengan ucapan kakak
Siapa lagi yang diharapkan
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31. Di jagate/
di wiraţa jani/
sawawêngkan/
sāmpun panangsaya/
sida sakayun adine/
kasukān bline ngunung/
adi sane cadangang bli/
lêbak ukire jumah/
kātūr ring hyagung/
sweccha adi nunggalang/
raga ring pamrêman/
makocak ganda siliasih/
jawat kayang ka pūngkuran//

Di dunia
Di wirata sekarang
Di wilayah
Sudah siap siaga
Bisa keinginan adik
Keinginan kakak segunung
Adik
yang
menjadi
harapan kakak
Satus tujuh puluh lima
hiasan di rumah
Akan diserahkan kepada
Adinda
Dapatkah adik menyatukan
Badan di tempat tidur
Bersenang-senang bercinta
Sampai di kemudian hari

Simpulan
Berdasarkan uraian di atas maka ada dua hal yang
diungkapkan oleh Serandri kepada Patih Kicaka yaitu perbuatan
darma yang mengaitkan pikiran, kata-kata dan perbuatan selalu baik
keluar dari hati maka akan muncul kebaikan. Sebaliknya kalau
perbuatan jelek dituruti panca indria akan merajalela menjadi sad
ripu, dasa mala akan menemui kehancuran dalam hidup dan
bernegara. Sebaiknya dalam memerintah seperti Patih Kicaka
hendaknya tetap menjalankan sadu darma sehingga hidup akan
selamat.
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SIKAP KRITIS SEORANG MAHAPATIH
DALAM MEMBANGUN LINGKUNGAN
BERSIH YANG BERWIBAWA
I Made Wijana

B

Pendahuluan
endesa Sompang adalah sosok penguasa desa yang cukup
disegani oleh masyarakatnya. Sebagai penguasa desa,
beliau selalu berusaha untuk berada di tengah-tengah
masyarakatnya. Pikirannya selalu dicurahkan untuk membangun
masyarakat yang tentram, damai, berkeadilan dan penuh wibawa.
Ketika ketentraman dan kedamaian masyarakatnya terusik, beliau
terjun langsung guna mengetahui permasalahan yang sedang
dihadapi oleh rakyatnya. Dengan segala kemampuannya, beliau
berusaha untuk mengetahui akar pemasalahannya.Terusiknya
kedamaian dan ketentraman di lingkungan masyarakatnya, dipicu
oleh sang penguasanya sendiri. Sang penguasa, dalam hal ini tidak
lagi menjalankan tugasnya sebagai sosok pengayom, pelindung, dan
panutan bagi rakyatnya. Kesehariannya telah berubah, pikirannya
telahdiselimuti oleh awan kegelapan.Tugas kesehariannya dalam
menjalankan roda pemerintahan, tidak lagi ditangani dengan serius.
Beliau lebih banyak mencurahkan pikirannya, hanya untuk
kepentingan dirinya.
Dalam pikirannya hanya tersurat masalah kenafsuan,
semakin hari semakin menjadi-jadi. Memuaskan kenafsuannya
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adalah masalah yang sangat urgen, di atas segala-galanya. Untuk itu,
beliau menginginkan agar rakyatnya menyediakan gadis setiap
malam. Sikap dan tindakan sang raja seperti itu, menjadi buah bibir
sekaligus menimbulkan kegelisahan di lingkungan masyarakat Nusa.
Berita akan hal ini dengan cepatnya merebak di tengah-tengah
rakyatnya. Lingkungan menjadi terusik. Bendesa Sompang sebagai
sosok yang dipercaya oleh sang raja, dengan cepat dapat menangkap
keresahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakatnya. Sebagai
penguasa desa, orang yang dituakan dan diberi kepercayaan oleh
masyarakatnya. Menunjukkan sikap kritisnya, menyuarakan
penolakan akan sikap dan tindakandari sang pengusanya.
Menginginkan kedamaian, ketentraman, keadilan, dan pemerintahan
yang berwibawa bisa terwujud kembali. Untuk kepentingan akan hal
itulah, beliau mendatangi Dalem sebagai penguasa Bali. Dalam
pertemuannya dengan penguasa Bali, Bendesa Sompang
menyampaikan permasalahan yang sedang terjadi di lingkungan
masyarakatnya. Keresahan yang terjadi dalam masyarakatnya dapat
dicarikan jalan keluarnya. Dalam pertemuan itu beliau meminta
bantuan untuk kepentingan itu. (lihat Gaguritan Bendesa Sompang).
Hal ini tidak ubahnya dengan sikap kritis yang dilakukan oleh I Gusti
Wayan Kaprajaya, sebagai tokoh utama dalam teks Gaguritan I
Gusti Wayan Kaprajaya. Gaguritan yang ditulis oleh I Nyoman
Singgin Wikarman pada tahun saka 1902 (pada sunya lawing
buwana) atau pada tahun 1980. Gaguritan ini sempat terbit dalam
bentuk stensilan (I Gede Sutarya, 2004: iii). Pada tahun 2004
gaguritan ini dicetak dalam bentuk buku, di bawah naungan Yayasan
Wikarman, dengan jumlah halaman sebanyak 24 halaman.
Gaguritan I Gusti wayan Kaprajaya ini dibangun dengan
sejumlah pupuh. Pupuh Sinom adalah pupuh yang mengawali
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gaguritan ini. Secara keseluruhan gaguritan ini mempergunakan
enam jenis pupuh. Dari keenam jenis pupuh tersebut, ada yang
digunakan secara berulang-ulang. Gaguritan yang telah dicetak
dalam bentuk ini, didahului dengan prakata dari penerbit, setelah itu
dilanjutkan dengan pengantar. Dalam pengantarnya, berisi
pandangan dari I Gede Sutarya mengenai sikap kritis sebagai usaha
pembebasan. Menurutnya sikap kritis ini terpasung ketika munculnya
zaman kerajaan. Hal ini semakin diperkuat ketika Majapahit
mewarnai Bali, budaya kritik dikesampingkan. Raja dianggap
sebagai penjelmaan dewa di dunia, sehingga sabdanya merupakan
perwujudan kebenaran. ( I Gede Sutarya, 2004: v-vi ).
Gaguritan yang menempatkan I Gusti Wayan Kaparjaya
sebagai tokoh utama. Sebagai tokoh utama, I Gusti Wayan Kaprajaya
menempati posisi sebagai mahapatih. Posisi seperti ini adalah posisi
yang sangat strategis, berada di bawah sang raja. Sebagai sosok yang
akan diajak dalam menjalankan roda pemerintahan. Sebelum
dikukuhkan sebagai mahapatih, beliau diberikan gambaran agar
mampu mewujudkan dan mengemban lingkungan yang tentram,
damai, berkeadilan dan sejahtra serta bermartabat. Untuk dapat
mewujudkan dan mengemban lingkungan seperti itu, beliau diminta
untuk menerapkan sistem kepemimpinan yang seperti yang tersurat
dalam kakawin Ramayana, yang dikenal dengan Astabrata. Setelah
mendapat arahan dari sang penguasa, beliau dinobatkan menjadi
mahapatih Madya Negara. Dengan didudukinya jabatan ini, beliau
tidak menyia-nyiakan waktunya. Kesehariannya digunakan hanya
untuk menata kehidupan rakyat Madya Negara, berdasarkan
Astabrata. Dengan pengetahuan dan wawasan berpikirnya, beliau
berusaha memenuhi keinginan sang rajanya. Untuk itulah, beliau
selalu berada di tengah-tengah masyarakatnya membangun sebuah
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kominikasi. Dengan kemampuannya itu, beliau berusaha menangkap
semua permasalahan yang ada atau yang sedang dihadapi oleh
masyarakatnya. Dengan komunikasi itu, akhirnya beliau berhasil
mendekatkan dirinya dengan rakyatnya. Situasi seperti ini terus
dibangunnya dari waktu ke waktu, rakyat Madya Negara telah
melihat hasilnya. Lingkungan mulai tertata, mereka yang biasanya
berada pada jalur kejahatan, membuat keresahan masyarakat, tidak
lagi menjalankan aksinya. Masyarakat kembali hidup dalam
kedamaian, ketentraman, berkeadilan dan pemerintahan yang
berwibawa. Dengan kemampuannya melakukan penataan seperti itu,
nama I Gusti Wayan Kaprajaya menjadi semakin terkenal di
lingkungan Madya Negara. Kerajaan Madya Negara sebagai
tempatnya mengabdi menjadi semakin terkenal, semakin
diperhitungkan oleh kerajaan-kerajaan yang lainnya.
Tahun demi tahun telah berlalu, pergantian kekuasaan tak
terhindarkan. Sang raja yang memberikan mandat untuk menjalankan
roda pemerintahan telah berpulang untuk selama-lamanya. Roda
pemerintahan tidak berhenti terlalu lama, karena sang raja telah
mempersiapkan putra mahkotanya, untuk menduduki singgasana
kekuasaan mengganti sang raja. Roda pemerintahan Madya Negara
kembali bergulir, dijalankan oleh putra mahkotanya. Di bawah
kepemimpinan yang baru, roda pemerintahan kembali berjalan
seperti sebelumnya. Mengapa putra mahkota dengan cepatnya dapat
menjalankan roda pemerintahan?, Hal ini tidak terlepas dari
kepiawaian sang penguasa sebelumnya. Sang raja telah
mempersiapakan putra mahkotanya jauh-jauh hari sebelumnya.
Selain itu, antara sang ayah dengan sang anak dalam menjalankan
roda pemerintahan mempunyai pola kepemimpinan yang hampir
sama. Pola kepemimpinan yang dijalankan oleh sang penguasa yang
[192]

Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana

baru, meskipun memiliki kesamaan secara garis besarnya, seiring
dengan perjalanan waktu mulai menunjukkan perbedaan dengan pola
kepemimpinan dengan penguasa sebelumnya. I Gusti Wayan
Kaprajaya selaku mahapatih yang diberi tugas membangun dan
mengemban lingkungan yang bersih dan berwibawa, merasa waswas setelah melihat perilaku dari sang penguasa yang baru. Beliau
lalu mengkritiknya, yang menurutnya telah menyimpang dari pola
kepemimpinan sebelumnya. Kritikan yang dilontarkan oleh I Gusti
Wayan Kaprajaya cukup pedas, membuat telinga sang penguasa
menjadi memerah. Kritikan yang dilontarkannya telah dipikirkannya
secara matang mengenai resiko yang diterimanya. Mengapa beliau
melakukan kritikan seperti itu dan resiko apa yang akan diterima?
Hal ini inilah yang akan ditelusuri dalam Gaguritan I Gusti Wayan
Kaprajaya.
Nglanglang Desa sebagai Salah satu Jalan Membangun
Lingkungan yang Bersih dan Berwibawa
Seorang raja dalam menjalankan roda pemerintahan,
biasanya di dampingi oleh sejumlah staf ahli. Staf ahli inilah dengan
setianya mendampingi sang raja. Peraturan-peraturan atau
keputusan-keputusan yang berlaku atau diterapkan di lingkungan
kerajaan, merupakan hasil pemikiran daripara staf ahlinya. Staf ahli
ini disebut dengan Bhagawanta. Beliau inilah yang selalu memberi
masukan atau nasehat kepada sang raja, sehingga sang raja akan
tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya.
Sebagai sosok pemberi nasehat, segala kebutuhan hidupnya dan
keamanannya akan menjadi tangggungjawab sang penguasa. Intinya
di antara mereka berdua terjadi saling ketergantungan. Seperti
tersurat dalam Kakawin Ramayana, Sargah I, bait 49.
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Brahma ksatria padulur/ jatinya parasparossarpanaya/ wiku
tanpa pandhita ya hilang/ tanpa wiku Kunong ratu ya
wisirna.
Terjemahan.
Brahmana dan ksatria harus bersama-sama/sessungguhnya
saking isi mengisi/pendeta tanpa raja akan hancur/demikian
juga tanpa didampingi pendeta raja akan hancur.
Seorang raja selain dibantu oleh bhagawanta, dibantu juga
oleh rakryan tanda mantri, punggawa, mancanegara, wiku, prebekel
dan bendesa, mpu dan lain-lain. Di antara mereka, harus ada
hubungan dan kerja sama yang baik agar mampu mewujudkan suatu
lingkungan bersih. Yang dimaksud dengan lingkungan bersih adalah
lingkungan bersih dari kemiskinan dan kejahatan, sehingga rakyat
hidup tentram, damai, rasa saling menghargai. Tumbuhnya rasa
seperti itu, menunjukan pemerintahan yang berwibawa. Hubungan
ini dapat diibaratkan sebagai hubungan antara singa dan hutan. Singa
dan hutan harus selalu membangun kerjasama yang baik. Bila di
antaranya terjadi perselisihan, maka kehancuran yang akan
diterimanya. Pohon-pohon sebagai tempat berlindungnya akan habis
dibabat, singa menjadi kehilangan tempat bersembunyi. Si penjaga
hutan itu lalu pergi menuju ke jurang atau lapangan, akhirnya mati
karena diburu manusia.(lihat Niti Sastra bab 1, sloka 10) (Tut De
Ariasna, 2000; 7).
Penguasa Madya Negara, dalam mewujudkan lingkungan
yang bersih dan berwibawa, mengajak I Gusti Wayan Kaprajaya.
Kemampuan beliau dalam hal ini sangat diharapkan untuk ikut
membantu menjalankan roda pemerintahan. Dengan ikut sertanya
beliau dalam struktur pemerintahan, sang raja memberikan
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kebebasan kepadanya untuk memilih model kepemimpinan. Seperti
tersurat dalam kutipan berikut ini;
Tan panjang gelah mapajar/ adi gusti saratang bli/ bareng
bli ngisi panjak/ adi madeg patih agung/ sakuum Madya
Negara/ gisi adi/ cara adi mamerentahang) (Pupuh Ginada,
9)
Terjemahan.
Tidak banyak hamba berkata/ adiklah yang hamba harapkan/
bersama kakak menjalan roda pemerintahan/ adik menjadi
mahapatih/ seluruh Madya Negera/ adiklah yang
memerintah/ sebagaimana halnya adik dalam menjalankan
roda pemerintahan.
Sebagai sosok yang memiliki kemampuan, akhirnya beliau
diangkat dengan kedudukan sebagai mahapatih. Pengangkatannya
didasarkan atas sikap dan tindakannya sebagai berikut; a) Berbakti
kehadapan Hyang Widhi, b) Belas kasihan kepada para pendeta, c)
Menaruh perhatian terhadap orang yang melarat dan dalam
kesedihan, d) Mampu mewujudkan sebuah angkatan yang tangguh
serta kesejahtraan bagi keluarganya, e) Banyak pertimbangan f)
Mampu mewujudkan kemakmuran bagi rakyatnya, g) Memelihara
tempat suci, h) Tidak memiliki pikiran kotor. (dalam Geguritan
Nitiraja Sasana, Agastia, 2006; 18). Selain memeiliki sikap dan
kemampuan seperti itu, seseorang yang menjabat sebagai pemimpin
harus memahami yang disebut dengan Brata Nemblas yang
dikemukan oleh I Gusti Ngurah Made Agung sebagai sosok raja
Badung sekaligus sebagai pengarang. Brata Nemblas tersebut antara
lain: 1) Giribrata; bersikap tidak pernah menyerah bagaikan gunung,
2) Indrabrata; selalu hati-hati dalam memberikan perintah terhadap
rakyat dan pasukan, 3) Mretawarsabrata; bersedekah secara merata,
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4) Genibrata; melenyapkan kejahatan secara cepat bagaikan api, 5)
Lawanabrata; orang yang mempunyai kesalahan ringan, hendaknya
mampu memaafkan, 6) Mregabarata; dilarang mengikuti pikiran
bingung, 7) Singabrata; bersikap bagaikan singa menguasai hutan, 8)
Anilabrata; bergerak cepat dalam pertempuran, bagaikan angin, 9)
Satabrata; memiliki sikap kasih sayang terhadap istri, keluarga dan
masyarakat, 10) Mayurabrata; dalam memilih makanan dan berkata,
hendaknya seperti burung merak, 11) Cantakabrata; hendaknya
selalu memberikan kasih saying terhadap masyarakat, 12)
Kaganilabrata; mampu meramalkan akan kematian, 13)
Wyaghrabarata; jangan bertindak ketika masih diselimuti oleh
keraguan, 14) Cundagabrata; mampu memilih tempat yang baik
ketika menyantap makanan, 15) Welasabrata; mampu menjadikan
orang pandai dalam hal utusan, 16) Yamabrata; mampu bersikap
adil. (Dalam gaguritan Niti Raja Sasana, Pupuh Smarandana, bait 2036).
Pakubawana IV dalam Serat Wulang Reh menyebutkan
beberapa sifat yang harus dimiliki oleh orang yang mengabdikan
hidupnya kepada bangsa dan Negara. Selain harus memiliki
pengabdian total, seorang pejabat Negara atau pemimpin Negara
perlu memiliki keikhlasan dalam mendarmabhaktikan hidupnya
kepada Negara. Seorang pemimpin negara tidak semestinya berwatak
pamrih, baik pamrih untuk jabatan yang lebih tinggi maupun pamrih
dalam harta kekayaan. Orang yang mengabdi secara ikhlas tidak
hanya memikirkan untuk kepentingan pribadinya. Tidak menghitung
untung rugi seperti pedagang, melainkan ia akan bekerja secara baik
demi kebaikan negara dan masyarakatnya. Dalam pikirannya, pejabat
negara harus berupaya menciptakan kesejahtraan bagi rakyat. (Pardi
Suratno, 2006; 152 dan 158).
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Selain memiliki sikap dan tindakan seperti tersebut di atas,
seorang raja atau pemimpin harus menjauhi yang namanya Panca
Satru, di antaranya; 1) Krodha: kemarahan, 2) Lobha: kelobaan, 3)
Moha: kebingungan, 4) Raga: kenafsuan, 5) Dwesa: bersifat dendam
atau iri hati. Selain menjauhi yang namanya Pancu Satru, seorang
raja atau pemimpin harus menjauhi pula yang namanya Nawa Satru,
di antaranya; 1) Kalusa: bertindak teledor, 2) Dhusta: berperilaku
curang, 3) Murkha: berperilaku marah, 4) Krura: berprilaku kejam,
5) Ninda: senang mencela, 6) Dambha: berprilaku tamak dan kasar,
7) Mithya: congkak dan bohong, 8) Irsya: Iri hati, 9) Himsa:
membunuh (I Ketut Subagiasta, 2010; 55-56). Sifat seperti harus
dijauhi olehnya, jika terjerumus dalam prilaku seperti ini, maka akan
terjadi kehancuran. Kehancuran itu tidak saja dialami oleh si
pemimpin itu sendiri, rakyatpun akan mengalaminya yang namanya
kegelisahan, keresahan, ketakutan dan lain sebagainya.
Sikap dan tindakannya seperti itu, hendaknya mampu
diteladani dan dijalankan oleh I Gusti Wayan Kaprajaya guna
mewujudkan lingkungan yang bersih, dan pemerintahan yang
wibawa. Untuk bisa mewujudkan akan hal itu, sang raja memaparkan
mengenai aspek-aspek kepemimpinan yang dipetik dari Astabrata.
Dalam pemaparannya itu, sang raja memberikan perhatian
(penekanan) kepada rakyat. Menurut beliau,rakyat itu adalah sebagai
fondasi yang sangat kokoh. Agar fondasi itu tetap memperlihatkan
kekokohannya, seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan
dan kemampuan untuk menjaganya, agar tetap menjadi penyangga
pilar-pilar kerajaan. Sebagai penyangga,rakyat itu memegang
peranan yang cukup penting bagi keberlangsungan sebuah kerajaan.
Apa artinya seorang raja jika tidak memiliki rakyat. Dalam hal ini,I
Gusti Wayan Kaprajaya memahami betul akan peranan rakyat dalam
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menjaga keberlangsungan sebuah pemerintahan, seperti harapan sang
raja.Hal ini tersurat dalam kutipan berikut ini;
Asiki sane kaperihang/ olih sang manyakrawarti/ baktin
panjake ngawula/ ento dadi pakukuh gumi/ sinah negarane
trepti/ sida tan hana pakewuh/ malarapan Wisnubrata/ nitya
ngeton panjak tani/ sendi kukuh/ ngukuhing rajeg
Negara/(Pupuh Sinom, 1).
Adapun terjemahannya
Hanya satu yang diminta/ oleh sang raja/ hormat rakyat/
itulah yang menjadi sendi dunia/ Negara menjadi tentram/
tidak ada kesusahan/ dengan sikap Wisnubrata/
memperhatikan rakyat/ sendi yang mengokohkan/
menambah kuatnya kerajaan.
Lingkungan bersih yang dilandasi oleh rasa tentram, damai,
saling menghargai, menjadi perhatian I Gusti Wayan Kaprajaya.
Dengan pengetahuan dan wawasannya, beliau melakukan kunjungan
ke desa-desa yang disebut dengan Nglanglang Desa. Dalam
Nglanglang Desa, beliau mengunjungi desa-desa baik yang dekat
dengan pusat kerajaan, desa-desa terpencil dan desa-desa yang
berada di perbatasan. Kunjungan yang dilaksanakannya itu adalah
sebagai bagian dari tugasnya, guna mengetahui permasalahanpermasalahan yang ada pada masing-masing desa. Menyasar tempattempat pemukiman yang kumuhsebagai tempat kantong-kantong
kemiskinan, itulah yang menjadi sasarannya. Rakyat yang berada
pada garis seperti itu, harus segera ditangani dan menjadi tanggung
jawab pemerintah atau kerajaan. Untuk itulah I Gusti Wayan
Kaprajaya sebagai sosok yang mendapat mandat akan hal itu,
bergerak dengan cepat guna menuntaskan persoalan ini. Rakyat yang
berada pada garis seperti itu, segera bebas dari persoalan itu, keluar
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dari himpitan kemiskinan. Untuk itulah I Gusti Wayan Kaprajaya
memberikan bantuan berupa pangan, sandang, dan memperbaiki
sarana dan prasarana (papan). Bantuan yang digulirkan oleh
pemerintah kerajaan terhadap mereka yang berada pada garis itu,
bertujuan mensejajarkan dengan rakyat Madya Negara yang lainnya.
Bagi masyarakat yang tidak berada dijalur seperti itu, tetap mendapat
perhatian dari pemerintah. Bantuan yang diberikan oleh pemerintah
kerajaan bagi seluruh rakyatnya secara berkeadilan, baik menyangkut
pangan, sandang, dan papan. Selain bantuan tersebut dalam
mengangkat kehidupan yang layak sebagai rakyat Madya Negara,
ada sesuatu hal yang menjadi perhatian I Gusti Wayan Kaprajaya
adalah masalah ilmu pengetahuan (pendidikan) bagi rakyatnya.
Masalah ini merupakan masalah yang sangat penting. Rakyat harus
memiliki pendidikan juga, karena dengan pendidikan inilah mereka
akan mampu keluar dari berbagai persoalan, sekaligus meringankan
beban kerajaan. Bantuan yang disalurkan itu mampu menyentuh
semua lini, sebagai bentuk kepedulian sang pemimpin kepada
rakyatnya tanpa pilih kasih untuk mampu mewujudkan kesejahtraan
rakyat Madya Negara.
Bantuan yang berupa pangan, sandang, dan papan ini,
merupakan bantuan yang mampu menyentuh permalasahan yang
dialami rakyat. Dengan menyentuh permasalahan seperti ini, secara
tidak langsung akan menumbuhkan kesadaran bagi rakyat akan
pentingnya sebuah pemerintahan. Sentuhan di bidang ini harus
dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, agar kantongkantong kemiskinan, dan tempat-tempat kumuh itu tidak muncul
kembali. Sentuhan dengan model pendekatan yang dilakukan oleh I
Gusti wayan Kaprajaya dengan memberikan bantuan ini, berhasil
melenyapkan kemiskinan,mengangkat taraf hidup mereka, sekaligus
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mensejajarkan dengan rakyat yang lainnya. Dengan berhasilnya
sentuhan seperti ini, kebutuhan sandang, pangan, dan papan itu telah
terpenuhi, secara tidak langsung akan mengurangi tingkat kejahatan
yang ada dalam masyarakatnya. Jika permasalahan ini ditangani
secara serius berkeadilan, niscaya kejahatan yang merajalela, yang
meresahkan masyarakat berangsur-angsur lenyap. Mereka yang
dulunya berada pada jalur itu, akan menjadi sadar, kembali ke jalan
yang benar dan menunjukkan rasahormat kepada sang rajanya.
Selain rasa hormat, tanpa diperintah mereka akan menjadi palang
pintu. Sebagai palang pintu, mereka akan menjadi benteng
pertahanan. Melindungi kerajaan dan sang rajanya, jika terjadi suatu
serangan dari pihak lawan. Agar situasi itu bisa terpelihara dengan
baik, seorang pemimpin atau yang mendapat mandat akan hal itu,
haruslah rajin mengunjungi rakyat yang bertada di desa-desa.
(Nyabran dina nglanglang desa/ nilikin panjake sami/
mangembakang Bayubrata/ lamakane sida uning)(Pupuh Sinom4, 14). Kunjungan yang dilakukan oleh I Gusti Wayan Kaprajaya adalah
bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan yang ada pada
setiap desa. Jika kunjungan ini secara terus menerus dilakukannya,
akan terbangun sebuah komunikasi antara sang penguasa dengan
rakyatnya. Komunikasi yang berhasil dibangunnya itu, menunjukkan
bahwa sang raja dalam hal ini telah mampu menempatkan dirinya
berlaku secara adil bagi rakyatnya. Demikian juga dengan
komunikasi itu sang raja telah mampu berfungsi sebagai pengayom
dan pelindung bagi rakyatnya. Hal ini tersurat seperti berikut;
Trepting kang jagat samuha/ samadege gusti patih/tan hana
wong wani lumiyat/ panjak nungkul pada bhakti/ sane corah
metu wedi/ maling dusta pada takut/ metu manah nyane tresna/
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kuma manya silih asih/ gumi landuh/ tan akirang sandang
pangan/ (Pupuh Sinom, 1)
Asiki sane kaperihang/ olih sang manyakrawarti/ bhaktin
panjake ngawula/ ento dadi pakukuh gumi/ sinah negarane
trepti/ sida tan hana pakewuh/ malarapan Wisnubrata/ nitya
ngeton panjak tani/ sendi kukuh/ ngukuhang rajeg Negara/
(Pupuh Sinom, 2).
Adapun terjemahannya.
Semua daerah menjadi damai/ ketika naiknya gusti patih/ tidak
ada yang berani melihat/ rakyat menunduk dan menghormat/
yang berbuat jahat menjadi takut/ si pencuri dan yang
melakukan kejahatan menjadi takut/ dalam pikirannya tumbuh
rasa kasih sayang/ menjadi saling mengasihi/bumi menjadi
subur/ tidak kekurangan sandang dan pangan/
Hanya satu yang diharapkan/ oleh sang penguasa/ agar rakyat
menjadi hormat/ yang akan menjadi sendi dunia/ jelas Negara
akan menjadi damai/ tidak ada kesusahan/ dengan menjalan
sikap Wisnubrata/ selalu memperhatikan rakyat/ sebagai sendi
dasar/ penyangga kuatnya dunia/
Mengunjungi masyarakat yang ada di desa-desa (Nglanglang
Desa), merupakan bagian yang harus dilaksanakan secara rutin oleh
sang pemimpin. Guna mewujudkan atau memelihara lingkungan
yang bersih, bersih dari kemiskinan dan kejahatan. Untuk
mewujudkan atau memelihara akan hal ini, seorang pemimpin
haruslah ditopang dengan pengetahuan yang cukup luas. Selain
memiliki pengetahuan, harus selalu melakukan perbuatan baik,
bijaksana dalam pengambilan keputusan, dan mampu melakukan
terobosan, membangun strategi merupakan modal yang harus
dimilikinya. Memelihara atau membangun lingkungan yang bersih
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dan berwibawa itu, merupakan tugas yang cukup berat. Untuk itulah
harus berani menerapkan peraturan yang telah ada sebelumnya.
Memberlakukan hukuman bagi rakyat yang melakukan kejahatan
dan pembangkangan. Jika seorang pemimpin tidak berani
memberlakukannya, permasalahan itu dibiarkan saja. Permasalahan
itu semakin membesar, keresahan dan ketakutan rakyat semakin
menjadi-jadi, tidak dilakukan suatu penindakan akan menghancurkan
sendi-sendi kehidupan yang ada di kerajaan Madya Negara. Untuk
itulah seorang seorang pemimpin/raja harus mampu menerapkan
yang namanya; Catur Pariksa (Sama, Dana, Beda, dan Danda).
Sama: usaha yang terus menerus untuk dapat menjaga dan
kepercayaan rakyat, Dana: usaha yang keras untuk membuat
kebahagiaan rakyat. Beda: usaha yang senantiasa dapat menciptakan
suasana supaya rakyat tetap memiliki sikap yang waspada, kritis dan
dapat seimbang benar dan salah. Danda: usaha yang menyebabkan
takutnya rakyat berbuat kejahatan, serta mereka yang berbuat jahat
supaya tidak semakin membiak (Agastia, 2006; 18-19). Hal ini
tersurat dalam Gaguritan Niti Raja Sasana, pada bait 12, 13, 14, dan
15 menggunakan Pupuh Semarandhana, sebagai berikut;
Kocape ne patang siki/ sama dana beda danda/ ne mawaste
sama reke/ tetepe sarat ngaryanang /asih baktining wadwa/
pagehe pracayaipun/ mangden sapu sapan.
Ne mawasta dana malih/ ulahe sarat ngaryanang/ suka
bungahing wadwane/ sahanak rabining wadwa/ mangden
lila samian/ muji ring manah rahayu/ adate ratu punika.
Ne mawasta beda malih/ ulahe pageh ngardiyang/ mangde
prayatna balane/ mangde sampun ngampah-ampah/
ngawas-awas pamreksa/ ne mawasta salah patut/ yatnane
ngemit Negara.
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Miwah dandane samalih/ pamuput catur pariksa/ ne madan
danda yuktine/ ngardiyang wedining wadwa/ maulah karma
dusta/ miwah krana nora patut/ mangden sampun sayan
nglalah.
Adapun terjemahannya;
Ceritakan yang empat ini/ sama dana beda danda/ konon
yang bernama sama/ selalu berusaha melakukan/ cinta
kasih dan hormat rakyat/ kuatkan kepercayaannya/ agar
tidak goyah.
Yang bernama dana/ usaha untuk melakukan/s enang dan
bahagianya rakyat/ anak kistri rakyat/ agar senang
semuanya/ mengutamakan kebahgiaan pikiran/ itulah
aturan sang raja.
Bagi seorang pemimpin hendaknya dalam menjalankan
peraturan, terutama dalam memberikan hukuman bagi rakyatnya,
hendaknya jangan dipandang sebagai sesuatu yang akan
menghancurkan rakyat. Tindakan yang dijalankannya sebagai
sesuatu yang akan membawa kecerahan bagi rakyat dan dirinya
sendiri. I Gusti Wayan Kaprajaya sebagai sosok yang memahami
ilmu pemerintahan (Manawa Dharma sastra), sekaligus sosok yang
mendapat mandat harus mampu menjalankannya. Kejahatan, yang
selalu meresahkan rakyat, harus lenyap dari Madya Negara. Tugas
sebagai seorang mahapatih yang diemban, telah mampu menyentuh
persoalan itu, melalui bantuan pangan, sandang, dan papan. Dengan
bantuan seperti itu, tingkat kejahatan turun sangat drastis sekali,
hanya beberapa orang saja yang masih melakukan akan hal itu.
Dengan rajin turun kedesa-desa (nglanglang desa), melalui
pendekatan-pendekatan yang manusiawi, yang telah dilakukannya
secara berulang-ulang, namun masih saja terjadi letupan-letupan
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kecil disani-sini yang membuat keserahan. I Gusti Wayan Kaprajaya
sebagai sosok yang mendapat mandat, memandang rakyat itu sebagai
modal kekuatan.Untuk itu beliau tidak mau melihat letupan-letupan
itu terjadi lagi. Rakyat harus tetap bersatu padu, tanpa ada gangguan,
beliau tidak segan-segan menerapkan yang namanya Bayubrata.
Menghempaskan segala rintangan, yang membuat keresahan rakyat
dan kewibawaan pemerintah kerajaan tercoreng. (../mangembakang
Bayubrata/lamakane sida uning/pira panjake subhakti/satya bhakti
ring sang prabhu/sakancaning meseh jagat/ne setata ngeracunin
gumi/ nenten luput/janten sampun kasisipan) (Pupuh Sinom, 4. 310).(../menjalankan yang namanya Bayubrata/agar diketahui/berapa
jumlah rakyat yang setia/setia terhadap sang raja/seluruh musuh
dunia/yang meracuni dunia/pasti/pasti akan dihancurkan).
Sikap Kritis Berbuah Pahit
Setelah sang raja meninggal, tahta kerajaan dipegang oleh
sang anak, yang bernama Dewa Anom Loring Saba. Sebagai seorang
anak, Dewa Anom loring Saba telah disiapkan sedemikian rupa
untuk menggantikan sang ayah. Bakat kepemimpinan yang ada pada
diri beliau tidak jauh berbeda dengan sang ayah. Kepemimpinannya
mampu mengantarkan rakyatnya dalam kehidupan yang sejahtra.
Program-program yang beliau kerjanya, tidak ubahnya seperti yang
dilaksanakan oleh ayahnya. Mengutamakan kepentingan rakyat,
karena beliau menyadari rakyat itu sebagai tulang punggung
kekuatan.
Dewa Anom Loring Saba adalah sosok pengganti yang
mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Di bawah
pemerintahan beliau, bendera kerajaannya semakin berkibar.
Pasukan kerajaannya selalu siap sedia, membentengi kerajaannya.
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Dengan kemampuannya itu serta didukung oleh pasukan yang cukup
andal, kerajaan-kerajaan yang lain selalu was-was. Dalam
menjalankan roda pemerintahannya itu, beliau didampingi oleh
seorang mahapatih yang memiliki pengetahuan dan pengalaman
yang cukup. Mahapatih tersebut tiada lain adalah mahapatih yang
diangkat oleh ayahnya sendiri. Beliau inilah yang berperanan besar
mendampingi Dewa Anom Loring Saba. Kebijakan-kebijakan sang
raja dalam menjalankan roda pemerintahan tidak terlepas dari arahan
sang mahapatih.
Ketika kerajaan Madya Negara telah mencapai puncak
keemasan, sang raja dalam hal ini Dewa Anom Loring Saba
pikirannya mulai diselimuti oleh awan kegelapan. Jika seseorang
telah diselimuti
oleh awan kegelapan, maka ia tidak bisa
membedakan kebenaran dan ketidakbenaran serta cendrung
memunculkan terjadinya kesombongan, bahkan arogansi. Adapun
awan kegelapan itu yang disebut dengan Sapta Timira (Peteng Pitu)
meliputi; 1) Surupa (kerupawanan), 2). Dhana (kekayaan), 3). Guna
(kepandaian), 4). Kulina (kebangsawanan), 5). Yowana
(keremajaan), 6). Sura (minuman keras), 7) dan Kasuran
(kemenangan). Awan hitam seperti ini telah merasuki pikiran sang
raja, bahkan beliau tidak mampu untuk mengalahkannya. Awan
gelap itu merupakan musuh yang ada pada diri setiap orang. Musuhmusuh seperti itu dalam Kakawin Ramayana tersurat seperti berikut:
Ragadi musuh maparo, ri hati ya tonggwannya tan madoh ring
awak, ( Sargah I, 4, 1-2) (Hawa nafsu dan lain-lain adalah musuh
terdekat, di hati tempatnya tidak jauh dari badan). Musuh-musuh
yang ada dalam diri kita oleh I Gusti Ngurah Made Agung yang lebih
dikenal dengan Cokorda Mantuk Ring Rana, dalam karya beliau
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yang berjudul Hredaya sastra, disebut dengan Musuhe Jumah. Hal ini
tersurat dalam kutipan berikut ini;
Jatine musuhe jumah, ngadabang mangunang sami,
sarupaning kacacadan, yen dados marowang sami, sane
sajroning puri, tatas rahayu kapangguh, ngelingin mulamula, wiwite sampun nglangkungin, mangden sampun,
nyeburin api ngaraman. (Pupuh Sinom 11).
Terjemahan.
Sesungguhnya musuh itu ada dalam diri, menggoda
membangunkan semua, semua wajah yang namanya tercela,
jika bisa jadikanlah sahabat, dalam diri kita, jelas kebaikan
akan ditemui, perhatikan dari awal, awalnya telah terlewati,
agar tidak, menceburkan diri dalam api yang membara).
Musuh-musuh seperti itu telah merajalela, mengantarkan
sang raja jatuh dalam pelukan para wanita. Pikiran sang raja tidak
lagi sepenuhnya tercurahkan untuk kerajaan dan rakyatnya.
Perilakunya lebih banyak tercurahkan untuk memenuhi
kenafsuannya. Setiap orang diganggu oleh kesukaannya. (Purwadi,
2009; 144). Hal ini tersurat dalam kutipan berikut ini: Eman ida ring
swanita, ngarumrum jalu rahani wengi, ngambekang smara dudu
(Puh Pangkur, 3, 1, 2, 3) (Sangat senang beliau terhadap wanita,
bercumbu rayu setiap hari dengan sang istri, hanya memenuhi
kenafsuan saja). Bagaimana jadinya jika sang raja hanya memikirkan
akan masalah kenafsuan saja? Dalam Serat Wulang Reh disebutkan
bahwa seorang pemimpin harus menghindari diri dari yang namanya
hiasan dunia. Hal ini tersurat dalam kutipan berikut ini:
Poma-poma wekas mami, Hanak putu aja lena, haja
katungkul uripe, lan haja duwe kareman, marang papahes
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donya, siyang dalu dipun emut, yen hurip manggih hantaka.
(Pardi Suratno, 2006; 137).
Terjemahannya
Ingatlah pesan saya, anak cucu jangan terlena, jangan
terjebak hidupnya, dan jangan memiliki kesenangan,
terhadap kesenangan dunia, siang malam diingat, bahwa
hidup akan menemui ajal.
Adapun yang disebut dengan hiasan dunia itu adalah, harta,
tahta dan wanita. Pemimpin menghendaki wanita untuk dijadikan
istri atau pendamping hidup sebagai penerus keturunan, bukan
semata-mata untuk memuaskan nafsu biologis. Pemimpin
membutuhkan harta untuk sekedar bekal dalam hidup ini. Dengan
berpikir seperti itu, maka ia akan selalu berhati-hati dalam
mendapatkan kekayaan. Ia tidak menghalalkan segala cara untuk
mendapatkankekayaan. Demikian juga dalam masalah kedudukan
(tahta), jika tahta itu dipandang sebagai sesuatu yang bersifat sakral,
maka ia akan terdorong sebagai pemimpin yang bersikap otoriter.
Dari ketiga hiasan dunia ini, meskipun Dewa Anom Loring
Saba telah mampu mewujudkan kesejahtraan bagi rakyatnya,
kepemimpinannya atau lingkungan Madya Negara mulai tercoreng
karena masalah wanita (kenafsuan). Masalah ini telah membelenggu
pikiran sang raja. Hari-harinya hanya diisi dengan masalah
kenafsuan, beliau mulai melupakan tugas kesehariannya sebagai
seorang raja. Beliau tidak lagi memperhatikan akan lingkungannya
yang penuh wibawa itu. Untuk itulah I Gusti Wayan Kaprajaya
sebagai mahapatih yang mendapat mandat dari penguasa
sebelumnya, sangat tanggap akan prilaku Dewa Anom Loring Saba.
Dengan kemampuan, didukung oleh wawasan yang luas serta
pengalaman dalam menjalankan roda pemerintahan dengan penguasa
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sebelumnya,
beliau
menginginkan
tegaknya
sendi-sendi
kepemimpinan yang berwibawa dan bermartabat di lingkungan
Madya Negara. Untuk itu, beliau betul-betul mencurahkan
perhatiannya kepada Dewa Anom Loring Sabaselaku penguasa
Madya Negara yang telah dibelenggu oleh wanita. Jika hal ini tidak
segera diselesaikan, bayangkan akan kehancuran segera akan
menimpa Madyapuri. Sebagai seorang mahapatih yang ikut
membantu jalannya roda pemerintahan ikut berjasa mengantarkan ke
gerbang jaman keemasan.I Gusti wayan Kaprajaya tidak mau melihat
lingkungan bersih dan berwibawa yang telah dibangunnya Bersama
penguasa sebelumnya hancur karena masalah wanita. Masalah
seperti ini perlahan-lahan akan menjadi besar dan diketahui oleh
seluruh rakyat Madyapura. Untuk itu sebelum masalah ini membesar,
dengan kasih sayang dan segala hormatmenasehati sang penguasa
dengan segala konskuensi yang akan diterimanya. Hal terlihat dalam
kutipan berikut ini:…../Dewa Agung Anom Titiang prasangga
mapikeling/ Pupuh Pangkur, 3, 6.(Yang mulia Dewa Anom hamba
terlalu berani menasehati tuan). Atur titiang kalintang/ plampang
ring anggan sang natha aji/ sangkaning subhakti tuhu/ mogi tan salit
arsa/ atur titiang ring I ratu yan kapatut/ usanang ratu usanang/
oneng I ratu punggelin/ (Pupuh yang Pangkur, 4). (Nasehat hamba
terlalu berani/kehadapan sang penguasa/karena terlalu hormat/mogamoga bisa diterima/nasehat hamba kepada tuan jika benar/
hentikanlah kesenangan tuan/.
Dengan rasa hormat yang dilandasi rasa kasih sayang yang
mendalam, beliau tidak menghendaki sendi-sendi kepemimpinan
yang berwibawa dan bermartabat yang telah tertanam dilingkungan
Madyapura menjadi hancur. Hal ini tidak ubahnya dengan prilaku
Dalem Sahang tidak ubahnya dengan prilaku Dewa Anom Loring
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Saba yang hanya mengumbar hawa nafsu semata. Dalem Sahang
menginginkan agar dipersembahkan putri cantik setiap malamnya.
Prilaku sang raja membuat rakyat menjadi gelisah dan melaporkan
akan masalah tersebut I Dalem Macaling. I Dalem Macaling tidak
senang akan perbuatan Dalam Sahang, beliau lalu menasehatinya.
Dalem Sahang tidak bisa dinasehati, prilakunya semakin menjadijadi, Dalem Macaling menghendaki agar sang penguasa lengser dari
kekuasaannya. Terjadilah perang di antara keduanya. Dalem Sahang
tidak bisa dikalahkan, lalu Dalem Mecaling memohon anugrah
kepada paradewa yang berstana di Gunung Agung. Dalem Mecaling
dianugrahi padang kasna (sejenis rumput yang berwarna putih keabuabuan). Padang kasna tersebut kelak akan berubah menjadi manusia.
Padang kasna itupun kemudian didoakan kemudian berubah menjadi
bayi. Setelah dewasa bayi itu diberi nama Dalem Dukut. Dalem
Dukut inilah yang mampu membunuh Dalem Sahang. (Paramasuta
Wijaya, 2016; 50). Beliau I Gusti Wayan Kaprajaya tidak
menginginkan Dewa Anom tersebut seperti Dalem Sahang. Jatuh ke
jurang yang paling dalam.Jika hal itu terjadi mengakibatkan kerajaan
yang berdiri megah, berwibawa dan bermartabat, dan lingkungan
yang telah bersih dari kemiskinan dan kejahatan akan luluh lantak
diserang oleh musuh-musuh. Rakyat tidak bisa berbuat banyak
karena ketakutan, bahkan mereka bisa berbalik membantu serangan
musuh karena bencimelihat prilaku rajanya.
Cihnan negarane rusak/yaning sang natha plampang ring
aji/kratone siddha lebur, meseh rauh ngarusak/panjak wedi
makabela tan purun/meh walik mesehin jagat, mapan
darmane mapalir/.(Pupuh Pangkur, 5)
Ciri-ciri kerajaan atau negara akan mengalami kehncuran/
jika sang raja tidak menuruti ketentuan yang ada dalam
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pengetahuan/kerajaan bisa hancur, jika musuh datang
menghancurkan/rakyat menjadi takut tidak berani
membela/berbalik menyerang kerajaan, karena tidak
memihak darma/.
Ketika dinasehati, sang raja hanya diam membisu, wajahnya
mulai memerah, jari-jari tangannya mulai dikepalkan disertai dengan
menggerutu. Tanda-tanda seperti itu menunjukkan pikiran beliau
telah diselimuti oleh kemarahan. Kemarahannya tak terbendung, I
Gusti Wayan Kaprajaya harus lenyap dari muka bumi ini dan istrinya
yang cantik itu akan ku jadikan istriku, demikian yang ada dalam
pikiran beliau. I Gusti Wayan sosok yang congkak, tidak pantas
menasehati hamba. Ia adalah orang yang bersembunyi dibelakang
rakyat guna menjatuhkan kewibawaan kerajaan. Hal ini tersurat
dalam kutipan berikut ini;
Cendet pakeling atur titiang/ prasiddha I ratu mikayunin/
iwang pamargi I ratu/ manut linging agama/ nyet ida pari
polah ida dudu/ neneng tan wetu wacana/ bendu kayune ida
tan sipi/(Pupuh Pangkur, 6)
Natheng Anom salit arsa/ bramita kayune tan sipi/
maangen-angen ring kayun/ jele bikas Gusti Wayan/ tan
urungan kita ngemasin lampus/ rabin caine gelah nyuang/
apan ayu mangedotin/(Pupuh ituPangkur, 7)
Terjemahannya.
Adapun yang hamba sampaikan/ hendaknya tuanku
pikirkan/ salah yang tuan lakukan/ tidak sesuai dengan
ajaran agama/ kelakuan beliau tidak pantas/ diam dan tidak
berkata/ pikirannya diselimuti oleh kemarahan.
Sang raja sangat benci, kemarahannya menjadi-jadi/ setelah
dipikir/ sangat congkak pikiran I Gusti Wayan /pasti kamu
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akan mati/ istrimu akan ku ambil/ Karena cantik dan
menarik.
Kemarahan beliau semakin menjadi-jadi, saat itu datanglah
utusan dari Udyana Negara membawa sepucuk surat. Penguasa
Udyana Negara menginginkan agar I Gusti Wayan harus lenyap dari
muka bumi ini, karena ia telah memainkan strateginya.
Menempatkan dirinya menyamai kedudukan sang raja. Adanya
hujatan seperti itu, dan keinginan penguasa tetangga tersebut,
ditanggapi biasa-biasa saja. I Gusti Wayan terus menjalankan
tugasnya yaitu mengemban lingkungan bersih dan wibawa di
kerajaan Madya Negara lewat sendi-sendi kepemimpinan itu. Beliau
menyadari bahwa tugas yang dijalankanyaitu adalah tugas yang
cukup berat dengan resiko nyawa sebagai taruhannya. Sebagai sosok
pengemban lingkungan bersih dan berwibawa, beliau tetap tegar
dalammelaksanakan perintah sang pemberi mandat.
I Dewa Anom Loring Jagat memandang sikap I Gusti Wayan
Kaprajaya, sebagai mahapatih yang telah berani menentang atasanya
lewat sikapnya yang berani menasehati sang raja. Untuk itu ia harus
menerima hukumannya yang setimpal, yaitu kematian. (/Nateng
Anom sampun tatas/daging rawise ring tulis/ ledang idane
kaliwat/sametone pada anut/pacing nglebur Gusti Wayan/cai
patih/tan urungan cai pejah/).
Simpulan
Dari uraian di atas dapat disimpulkan, I Gusti wayan
Kaprajaya mampu menjalankanmandat sang penguasa Madya
Negara dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan berwibawa,
dengan resiko kematian yang harus diterimanya.
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ETIKA KEPEMIMPINAN AGAMA HINDU
DALAM SASTRA KAKAWIN
I Nyoman Sukartha

K

Pengertian Pemimpin
epemimpinan
adalah
suatu
kemampuan
dalam
membimbing atau menuntun yang dimiliki oleh seorang
pemimpin. Setiap orang yang dilahirkan di dunia ini
adalah seorang pemimpin. Entah sebagai pemimpin masyarakat,
keluarga ataupun pemimpin diri sendiri. Sifat sebagai seorang
pemimpin sudah ada semenjak kita dilahirkan. Dalam teori
kepemimpinan, terdapat tiga sifat yang menonjol seperti:
1) Teori Genetis, yaitu sifat kepemimpinan yang sudah dibawa
semenjak lahir.
2) Teori Sosial, berbeda dari teori genetik yaitu sifat
kepemimpinan belum ada dalam diri seseorang .
3) Teori Ekologis atau Sintesis, seseorang akan berhasil
menjadi seorang pemimpin yang baik apa bila memiliki
sifat/bakat pemimpin dari lahir dan mendapatkan pendidikan
tentang kepemimpinan.
Dalam dunia kepemimpinan terdapat etika kepemimpinan.
Etika kepemimpinan yang dimaksudkan adalah, moralitas atau
kesantunan pemimpin dalam menjalankan “Dharma Negara” atau
dalam kewajibannya menjalankan pemerintahan, dan ‘Dharma
Sesana” dalam kewjibannya memimpin sebuah usaha/pekerjaan.
Seorang pemimpin seyogyanya memperhatikan etika kepemimpinan.
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Etika kepemimpinan bersumber pada paham-paham dasar mengenai
pemimpin. Seorang pemimpin harus memiliki dan memegang teguh
sebagai landasan dalam bertindak/memimpin.
Dalam pandangan masyarakat Hindu di Bali, seorang
pemimpin bila ingin berhasil dalam memimpin haruslah memahami
dasar-dasar etika kepemimpinan. Dasar-dasar etika kepemimpinan
dalam pandangan agama Hindu tertuang di dalam teks-teks sastra
kakawin, parwa/prosa, kidung, dan geguritan. Dua naskah kakawin
yang paling terkenal mengetengahkan ajaran etika kepemimpinan
adalah, Kakawin Ramȃyana dan Kakawin Nītiṡȃstra.
Etika Kepemimpinan Berlandaskan Asta Brata.
Etika maksudnya adalah: aturan/nilai dan norma yang
menjadi pegangan/pedoman dalam bertingkah laku atau berprilaku.
Di sisi lai, etika merupakan asas atau nilai moral/karakter yang
menyangkut baik atau buruk.seorang pemimpin.
Asta brata sebenarnya Kakawin Ramayȃna mengajukan
delapan konsep etika kepemimpinan yang patut ditiru atau dijadikan
pegangan oleh seorang pemimpin. Delapan konsep kepimimpinan itu
disebut dengan istilah asta brata. Asta berarti ‘delapan’ dan brata
berarti ‘sikap’ atau’ laku’. Asta brata berarti delapan sikap atau laku
yang patut dilaksanakan oleh mengambil delapan unsur alam sebagai
symbol kepemimpinan yang patut dipedomani oleh seorang
pemimpin. Untuk jelasnya dapat diketahui melalui kutipan di bawah
ini.
A. Wirama Sarisi
0 - 0 / 0 0 - / 0 - - / 0 0
1. Nihan kramani dening angdȃni rȃt,
awakta rumuhun warah ring hayu,
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tȇlas ta mapagȇh magȍm ȃgama,
tȇke rikang amȃtya mantri tumut.
2.

Patih sang apatih patih satya ta,
sabhrȇtya paricȃra kapwȃcara,
tekeng anak anȗt ulah tan salah,
praja ya milu jagra niti hayu.

3.

Prayatna ring ulah atah ng wang prabhu,
maweha tuladan tiruning sarȃt,
yadin salah ulah sasar rȃt kabeh,
pananda pada sang mawa ng rat tinut.

4.

Lawan sira kinonakȇn katwanga,
apan hana bhȃtara munggw ǐ sira,
wwalu ng hyang apupul ry yawak sang prabhu,
dumeh sira mahȃ prabhȃwȃsama

5.

Hyang Yama Sȗrya Candrȃ Nǐla,
Kuwera Barunȃgni nȃhan wwalu,
sirȃ ta maka angga sang bhȗpati,
matangniran iniṣṭi aṣṭa brata.

6.

Nahan bratan I Sang Hyang Indrȃlapȇn,
sirȃnghudanakȇn tumreptǐng jagat,
sirȃ ta tuladȇnta Indra brata,
sudȃna ya hudanta manglyȃbi rȃt.
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7.

Yamȃ brata dhumanda karmmȃhala,
sirekana malung maling yar pȇjah,
umilwa kita malwa ng olah salah,
asing ng umawarȃng sarat prih pati.

8.

Bhatara Rawai mangisȇp wwai lanȃ,
ndatan kara sanaih-sanaih de nira,
samangkana kitȃt alap pangguhȇn,
tatar gȇlisa yeka Sȗryya brata.

9)

Ṧaṡi brata humarsukang rȃt kabeh,
ulahta mrȇdu komalȃ yan katon,
guyunta mamanis ya tulyamrȇta,
asing matuha panditȃt swȃgatan.

9.

Angin ta kita yat panginte ulah,
kumawruhana buddhining rȃt kabeh,
sucȃra ya panonta tȃtan katon,
ya dibya guna sȗksma Bȃyu brata.

10. Mamuktyang upabhoga sinambi ng inak,
taman panȇpȇngȇng pangan mwang kinum
manandanga mabhȗsanȃ mahyasa,
nahan ta Dhanada bratȃnung tirun.
11. Bhatȃra Barunȃnggȇgȍ saȂjata,
mahȃwiṡa nȃga pasȃngapus,
sirȃ ta tuladȇn ta pȃṡa brata,
kitomapusana ng watȇk durjana.
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12. Lanȃnggsȇngi satru Bahni brata,
galak ta ri musuh ta yeȃapunya,
asing sainasȍnta sǐrnȃpasah,
ya tekana sinangguh Agni brata.
13

Nahan ta guna sang rumȃkseng jagat,
ginorawa lanȃ ginostȃniwȍ,
ya tȗtana ya tȗmanik tȇkana,
ulah masȇsȇran yan sēsran magȍng.
(Ramayana Sargah XXIV, Wirama 210: 6- 20).

Terjemahan.
1. Beginilah cara kamu memerintah.
Lebih dahulu nasehati dirimu dengan inti kebenaran.
Pegang teguh dan laksanakan kebenaran ajaran agama.
Sampai diikuti oleh para hulubalang dan para mentri.
2. Mahapatih dan patih harus setia.
Seluruh rakyat dan abdi berprilaku benar.
Termasuk anak-anak harus berprilaku benar.
Masyarakat juga harus berpedoman pada kebaikan.
3. Raja harus patut hati-hati dalam memerintah.
Raja merupakan tauladan masyarakat,
Jika raja salah masyarakat akan ikut kacau,
Sebab pemegang pemerintahan merupakan panutan rakyat.
4. Raja ditakdirkan untuk dihormati.
Karena ada sifat dewa pada diri beliau.
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Delapan dewa berkumpul di dalam badan sang raja.
Memberikan kewibawaan tiada tara.
5. Dewa Indra, Yama, Surya, Candra, Bayu.
Kuwera, Baruna dan Dewa Agni tulah yang dimaksud
delapan dewa.
Para dewa itu ibarat diri sang raja.
Itulah sebabnya para raja patut menghayati asta brata.
6. Beginilah jika sifat Dewa Indra diikuti.
Beliau menghujankan demi kesuburan dunia.
Brata Dewa Indra itu patut dicontoh.
Sedekahmu sebagai hujannya yang menggenangi Negara.
7. Brata Hyang Yama menghukum perbuatan jahat.
Dewa Yamalah yang menyiksa roh orang jahat pada setelah
mati.
Engkau harus turuti dengan menghukum orang salah.
Bunuhlah setiap yang makar pada Negara.
8. Bhatara Surya senantiasa menghisap air.
Tidak secara tergesa-gesa namun secara pelan-pelan.
Itulah yang patut dinda pahami hungga berhasil.
Sifat yang tidak terburu-buru itu yang disebut Surya brata.
9. Sifat Dewi Bulan adalah membahagiakan dunia.
Prilaku adinda yang lemah lembut tampak simpatik.
Senyummu yang manis menawan ibarat air kehidupan.
Setiap orang tua, para bijak patut dihormati.
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10. Bagai anginlah engkau ketika sedang memata-matai prilaku
seseorang.
Untuk mengetahui tindak-tanduk seluruh masyarakat semua.
Mata-mata itulah matamu yang tersembunyi.
Itulah perwujudan sifat Dewa Bayu, arif dan rahasia.
11. Ketika menikmati kemulyaan dan kebahagiaan.
Jangan terlalu berlebihan makan, dan minum.
Bersikap, berbusana, dan berhias.
Begitulah sifat Dewa Kuwera yang patut dicontoh.
12. Dewa Baruna memegang senjata.
Sangat berbisa, ampun dan selalu mengikat.
Sifat pengikat Dewa Baruna itu patut engkau tiru.
Engkau mengikat semua para durjana.
13. Sifat Dewa Agni adalah senantiasa membakar hangus
musuh.
Galakmu kepada musuh itu ibarat api.
Setiap musuh yang diserang akan hancur musnah.
Ya itulah yang disebut Sifat Agni.
14. Begitulah seharusnya sifat seoarang pemimpin negara.
Selalu memusyawarahkan dan dipatuhi penerapannya.
Patut diikuti karena bagai kalung permata.
Prilaku rajin memperhatikan rakyat, bagai cincin utama.
Bila diperhatikan isi yang terkandung dalam keempatbelas
bait Kakawin Ramayȃna di atas, jelas terlihat adanya kandungan
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ajaran yang patut dipedomani oleh seorang pemimpin. Bila
pemimpin mau berpegang pada ajaran itu, ia akan sukses dalam
menjalankan roda pemerinntahan. Ajaran kepemimpinan itu disebut
dengan istilah Asta Brata.
Asta brata terdiri atas dua kata yaitu kata asta dan kata
brata. Asta berarti ‘delapan’, dan brata berarti ‘ragam atau cara
hidup’, ‘pengendalian diri’, ‘prilaku’ atau ‘sifat’ (bandingkan dengan
Zoutmulder dkk, 2006; 134). Asta brata berarti ‘delapan prilaku atau
pengendalian diri’ yang berorientasi pada ‘delapan sifat Dewa’. Sifat
dewa ini sering disamakan dengan delapan unsur alam sebagai
symbol kepemimpinan. Seorang pemimpin, tidak saja hanya terbatas
pada memimpin manusia yang ada di dalam wilayah
kepemimpinannya, namun, dia juga menjadi pemimpin alam atau
mahluk lain yang ada dalam ekosistem kepemimpinannya. Di situlah
tercermin hubungan manusia dengan alam atau lingkungannya.
Dalam hal ini, asta brata menjadi semacam kompas agar arah , visi,
dan misi dalam proses kepemimpinan tidak melenceng. Kedelapan
symbol alam atau sifat dewa yang dimaksud adalah: Dewa Indra,
Dewa Yama, Dewa Surya, Dewa Candra, Dewa Bayu, Dewa
Kuwera, Dewa Baruna, dan Dewa Agni. Kedelapan sifat ini haruslah
ada dalam diri setiap pemimpin. Untuk jelasnya akan diualas secara
singkat kedelapan sifat Dewa yang disimbolkan sebagai delapan
unsur alam dalam kepemimpinan. Kedelapannya dapat dijabarkan
seperti berikut.
1. Dewa Indra merupakan dewa langit atau dewa hujan. Ia sangat
luas dan tidak terbatas. Sifat langit yang maha luas tanpa batas
dan sifat hujan, dapat diartikan dengan memberi kebebasan,
memberi ruang dan waktu untuk kemakmuran yang merata bagi
rakyatnya.
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2. Dewa Yama merupakan dewa penegak kebenaran. Seorang
pemimpin hendaknya tidak pilih kasih dalam menegakkan
kebenaran. Hukum ditegakkan tanpa pilih kasih atau tanpa
pandang bulu.
3. Dewa Surya yaitu matahari yang selalu memberi penerangan
kepada alam semesta secara menyeluruh dan merata. Pemimpin
harus tegas dan mampu memberi pencerahan kepada rakyatnya.
Ia harus bertindak persuasif dan mampu memberi kehidupan
merata kepada rakyatnya.
4. Dewa Candra atau bulan. Candra memiliki sifat menyejukkan.
Candra brata artinya meniru sifat Candra yang menyejukkan,
tenang dan lemah lembut. Pemimpin harus mampu memberi
kesejukan pikiran dan perasaan. Mampu memberi penerangan/
ketenangan/pengayoman pada saat rakyat mengalami
kekacauan/musibah.
5. Dewa Bayu atau sifat angin. Angin punya kemampuan masuk
dan mengisi/memenuhi segala tempat atau ruang tanpa pandang
bulu. Pemimpin harus mampu mengayomi atau memberi rasa
aman secara merata, di samping, ia juga harus
bertanggungjawab secara transparan.
6. Kuwera Brata dimaksudkan meniru sifat Dewa Kuwera atau
dewa kekayaan. Seoarang pemimpin yang bijak hendaklah
mampu mengelola sumber kekayaan alam untuk kesejahteraan
seluruh rakyatnya secara merata.
7. Baruna Brata yaitu dewa laut dengan senjata Naga Pasa.
Seorang pemimpin harus mampu menjadi sumber inspirasi,
mampu mepersatukan rakyat dan bersikap demokratis. Ia juga
harus mampu mempersatukan rakyat dan wilayah negaraya.
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8. Agni Brata atau sifat api. Api memiliki sifat panas dan ganas.
Seorang pemimpin selain harus mampu membangkitkan
semangat untuk maju, juga harus berani menghadapi segala
tantangan. Ia juga harus berani memberantasnya tanpa pilih
kasih.
Itulah kedelapan sifat dewa, atau kedelapan simbol alam
yang harus diikuti oleh seorang pemimpin, bila ia ingin menjadi
pemimpin yang berhasil, bijak dan dihormati oleh rakyatnya.
Di samping Asta Brata yang harus diikuti oleh seorang
pemimpin, dalam memerintah, seorang pemimpin juga harus
mengedepankan persatuan dan kesatuan. Seorang pemimpin haruslah
menjadi suri tauladan, membangkitkan semangat rakyat dan memberi
bimbingan dan arahan kepada rakyatnya (Kakawin Arjuna Wijaya,
365).
Selain seperti yang telah digambarkan di atas, seorang
pemimpin juga harus memperhatikan tempat-tempat suci/ibadah dan
orang-orang suci/terpelajar. Rumah-rumah ibadah harus diperbaiki.
Para ilmuwan, abdi Negara, orang-orang bijak, abdi yang setia harus
diperhatikan kehidupannya dan dimanfaatkan sesuai dengan
keahliannya. Pendidikan dan kebudayaan harus digali dan
dikembangkan. Rakyat-rakyat yang miskin harus disejaterakan. Bila
ini bisa dilakukan oleh seorang pemimpin, maka ia akan dicintai dan
dihormati oleh rakyat, berhasil sebagai negarawan besar. Pernyataan
ini bisa di lihat dalam bait-bait kakawin yang sering dipakai sebagai
media mabebasan seperti di bawah ini.
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C. Wirama Sroňca
Guru tan manggeh (jumlah suku kata dan letak guru dalam
setiap barisnya tidak tetap)

1.

/ - 0 - / - 0 0 / 0.
/- - 0 / 0 - / 0 - 0 / - 0 0 / 0
/0 0 - / 0 - 0 / 0 0 0
/- 0 0 / 0 0 - / 0 0 0 / - 0
Brȃhmana ksatryȃn padulur,
jȃtinyan parasparopasarpana ya,
wiku tan panȃtha ya hilang,
tan pawiku Kunong ratu wiṡǐrna (RY, I: 49)
Terjemahan.
Brahmana dan kesatria harus sejalan.
Dasarnya saling dekat-mendekati dan kerjasama.
Pendeta tanpa raja akan binasa.
Raja tanpa pendeta juga sirna.

D. Wirama Warna Malini
/- 0 0 / 0 0 - / - - - / - 0 0 / 0 0 0
2.

Ndan kita pisarabhȃran rȃksa ng sakala jagat,
ksatrya winaya yekȃ rȃksan katuturakȇn,
ṡȃsana ya gȇgȇnta ng ṡȃstra dyulati lana,
sojaring haji tȗtȇn yekȃ mawa kasukan

3.

Dewa kuṡala-ṡȃlȃ mwang dharmeka ya pahayun,
mȃs ya ta pahawrȇddhin byȃyȃ ring hayu kȇkȇsȇn,
bukti sakarȇp tȃdwehing bȃla kasukan,
dharma kalawan artha mwang kȃmȃ ta ngaran ika.
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3.

Ṧǐla rahayu rȃksan rȃga dwesa hilangakȇn,
kimburu ya ta hǐlan sȗnyȃmbȇkta lawan awak,
nyȃng winaya gȇgȍn ȃsing solah kinalulutan,
mwang ng abhimana sampat antȇnku prabhu mangalih.

4.

Wruh pwa kita rikȃngde pradňȃ dibya ngaran ikȃ,
ring rana muka sȃra mwang wȃk ṡȗrȃ ya gunitan,
tyȃga kita mapunyȃ ring bhrahmȃngṡa muniwara,
nȃgata gawayȇntȃt rȃkṣȃng rȃt ya pahapagȇh.
(RY, I: 53-56).

Terjemahannya.
1.
Dan kamu kuserahi menjaga Negara.
Kearifan pemimpin hendaknya kau pegang teguh.
Undang-undang, hukum harus diikuti. Ajaran agama harus
diperhatikan selalu.
Segala ajaran ilmu pengetahuan hendaknya dipedomani karena
membawa kebahagiaan.
2.

Tempat suci, rumah sakit dan tempat-tempat pemujaan harus
diperbaiki.
Perbanyaklah emas digunakan untuk disimpan, dan biaya
kebaikan.
Nikmati apa yang kau kehendaki dan berikan juga kesenangan
pada rakyatmu.
Dharma/kebajikan, artha/kemakmuran dan kama/kesenangan
itu namanya.
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3.

Prilaku yang baik harus dipegang, nafsu angkara hilangkan.
Hilangkan sifat iri hati, jasmani rohani harus suci.
Tuntunan pemerintahan ditegakkan, segala prilaku harus
membahagiakan.
Bila engkau congkak adikku, kekuasaanmu akan berpindah
/sirna.

4.

Engkau harus tahu segala membuat kebijaksanaan dan
bernama kemulyaan.
Di medan perang yang terdepan senjata, dan ucapan kata-kata
keras.
Harus iklas bersedekah kepada kaum intelektual dan pendeta
mulya.
Engkau punya rencana jangka panjang, dan teguh dalam
memegang negara.

E. Wirama Rucira.
0 - 0 / - 0 0 / 0 0 - / 0 - 0 / 0
1.

Krȇtȃdjňatȃ ngaran ikanang wruh ing gina,
mulat rika ng bala manȇkȇt manon ulah,
asing lȇwih linȇwihakȇn rika ng hayu,
ikang masor kinila kileng sasambhawa.

2.

Mahȃt manon guna-guna dibya ring prabhu,
tumon ikang hala hayu yatna tan hȇnȇng,
rumȇngwakȇn lara nikana ng prajȃ kabeh,
apan nikȃng ubhaya lanȃ ri sang prabhu. (RY, I :57-58).
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Terjemahan.
1.
Bijaksana namanya bila orang tahu akan kebajikan.
Melihat rakyat, menasehatinya dan memperhatikan
prilakunya.
Setiap orang yang sangat baik harus didahulukan kebaikannya.
Yang rendah agar ditempatkan pada posisi yang rendah
sebagaimana
mestinya.
2.

F.

1.

Menjaga dan memperhatikan segala hal yang baik, adalah
mulya bagi raja.
Memperhatikan hal yang baik atau buruk harus waspada dan
jangan diam.
Menghiraukan penderitaan rakyat semua.
Karena itu adalah kewajiban yang terus-menerus bagi seorang
raja.
Wirama Watapatya.
- - - / 0 0 0 / 0 0
Utsȃhȃ ta larapana,
kȃryyȃsing pahapagȇhȇn,
sampay tan gawayakȇna,
ring satwȃ dhama ya tuwi.

2.

Ṧaktǐ singha katatakut,
ring wǐrȃ sama winuwus,
yatnanyȃn pamati-mati,
yekȃnung satiru-tirun.
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3.

Gȍng hȇngkȃra ya ta hilan,
nindȃ tan gawayakȇna,
an janmȃ muhara wȇrȍ,

yeka praṡraya sumuka.
Terjemahan.
1)
KeteKunon usahalah sebagai sarananya.
Semua pekerjaan harus ditekuni.
Jangan melakukan kealpaan.
Meski kepada mahluk hina sekalipun.
2)

Kekuatan si singa yang ditakuti.
Katanya mengenai keberaniannya yang tiada bandingan
Harus diwaspadai ketika membunuh, sifat itulah yang patut
ditiru.
Hilangkan sifat angkara murka yang besar. Jangan melakukan
penghinaan.

3).

Lenyapkan ketamakanmu yang besar.
Jangan melakukan penghinaan
Yang menyebabkan terhina sebagai manusia
Itu yang patut dimintai perlindungan.

G. Wirama Prȇtwitala.
1.

0 - 0 / 0 0 - / 0 - 0 / 0 0 - / 0 - - / 0 0
Nahan ta gawayȃnta nitya mangȇmit praja mandala,
wihȃra pahayunta parhyangan umah bhatȃrȃ mȇrȇn,
hawan patani paňcuran talaga setu tambak taman,
pȇkȇn wwatan asing sakahyuna nikang prajȃ yad gawe.
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2.

Wulatta rikanang maňȇwita kabeh watȇk sewaka,
gunanya kalawan asihnya matuhan ikȃ tinghali,
suṡǐla sagunȃ bhakti yadi tan sujanmȃ tuwi,

sayogya pahayun nikȃ nguni ngunin sujanmȃlapȇn.
( RY, III: 70 dan 72).
Terjemahan
1. Inilah yang patut engkau kerjakan yaitu selalu menjaga wilayah
negara.
Tempat ibadah dan tempat suci diperbaiki, pura-pura dipelihara.
Jalan-jalan, gedung pertemuan, pancuran, telaga, jembatan,
bendungan dan taman.
Pasar, angkutan dan segala yang dikehendaki rakyat harus
dibangun.
2

Perhatikannlah pengabdi semua terutama hamba sahaya.
Kebajikan dan baktinya bertuan diperhatikan.
Susila, berbudi luhur dan berbakti walau bukan orang terpelajar
sekalipun.
Haruslah disayangi, dimanfaatkan terlebih lagi bila orang
terpelajar.

Bila dicermati wacana bait-bait kakawin di atas, terkandung
sebuah kearifan lokal mengenai pola kepemimpinan. Kearifan lokal,
yang tiada lain adalah kebijaksanaan atau pengetahuan asli suatu
masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk
mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Kearifan lokal
kepemimpinan seperti ini dirasa sangat kental diajarkan dalam teks
yang digunakan dalam mabebasan. Tujuannya tentu saja agar
dijadikan pegangan bagi para pemimpin. Pengetahuan lokal yang
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bertautan dengan data dan informasi tentang karakter keunikan lokal
serta pengetahuan dan pengalaman masyarakat untuk menghadapi
masalah dan kebutuhannya serta solusinya patut diteladani.
Kearifan lokal, diartikan sebagai kematangan masyarakat di
tingkat lokal yang tercermin dalam sikap, prilaku, dan cara pandang
masyarakat yang kondusif di dalam mengembangkan potensi dan
sumber lokal (material maupun non material), yang dapat dijadikan
sebagai kekuatan di dalam mewujudkan perubahan ke arah yang
lebih baik atau positif (Balitbangsos, 2005:5-15). Dalam pernyataan
itu, kearifan lokal merupakan milik masyarakat yang sikap dan
kepribadiannya telah matang sehingga mampu mengembangkan
potensi dan sumber lokal dalam melakukan perubahan ke arah yang
lebih baik. Jadi kearifan lokal itu tiada lain adalah nilai budaya yang
positif. Patut diketahui bahwa nilai budaya positif masa lalu tidaklah
semuanya positif untuk komunitas masa kini. Kearifan lokal yang
dapat dimanfaatkan untuk masa sekarang sebaiknya bersumber dari
nilai budaya yang masih bisa diterapkan pada masa sekarang. Salah
satu contohnya adalah kearifan lokal mengenai kepemimpinan.
Kearifan lokal seperti ini pada zaman dahulu digunakan untuk
mengatur berbagai tatanan kehidupan secara arif dan bijaksana. Para
raja, pemimpin desa atau pemimpin banjar atau pemimpin komunitas
waktu dulu, mampu memimpin rakyat atau masyarakatnya dengan
arif bijaksana, walau pendidikan mereka sangat rendah, bahkan ada
yang tidak mengenal pendidikan formal sama sekali. Mereka hanya
mendalami ajaran yang sering didiskusikan dalam mabebasan.
Mabebasan waktu zaman dulu kebanyakan dilakukan di puri-puri,
geria-geria atau di rumah-rumah para pemangku kekuasaan yang
sangat dihormati oleh masyarakat. Itulah sebabnya para pemimpin
waktu itu sangat sering mendengarkan, bahkan mendiskusikan pola
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kepemimpinan yang terkandung di dalam teks-teks susastra Jawa
Kuno. Para pemimpin pada waktu dulu mampu mengatur tatanan
kehidupan komunitasnya walau hanya berbekal pendidikan yang
tidak formal seperti kehidupan masyarakat, yang pada zaman ini
mengalami degradasi dalam berbagai bidang kehidupan.
Etika Kepemimpinan Berlandaskan Catur Upaya Sandhi.
Banyak para tokoh yang mengatakan bahwa Artha Sastra,
Nītiṡȃstra, Raja Dharma, Raja Nīti, dan Dhanda Nīti itu adalah
sama. Dikatakan juga bahwa ajaran itu hanya berbeda istilah atau
penyebutan saja.
1. Artha Sastra menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan yang
mengatur tentang kesejahteraan dalam kehidupan di suatu
wilayah.
2. Raja Dharma memuat tentang ilmu pengetahuan tentang
kebenaran yang menguraikan kewajiban -kewajiban
pemerintah atau pemimpin.
3. Raja Nȋti berisikan tentang ilmu pengetahuan yang lebih
menekankan kepada ilmu kepemimpinan atau bagaimana
cara pemimpin.
4. Dhanda Niti memuat tentang pengaturan atau hukum –
hukum yang mengatur dalam kehidupan bermasyarakat.
5. Nītiṡȃstra berisikan ilmu pengetahuan tentang moralitas
yang
mengajarkan
tentang
bagaimana
mendidik,
membimbing , memimpin, bertingkah laku serta menjalani
kehidupan berdasarkan Dharma atau kebenaran.
Kakawin Nītiṡȃstra merukan sastra kakawin yang penuh
dengan petuah-petuah tentang kebajikan. Nīti berarti ‘cara bekerja’,
‘tuntunan’, ilmu tatanegara atau politik’, ‘kebijaksanaan politik’,
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‘tabiat atau tingkah laku yang benar atau bijaksana’. Sedangkan kata
ṡȃstra berarti ‘kitab suci’ atau ‘ilmu pengetahuan’ (Zotumulder dkk,
2006; 1052). Nītiṡȃstra dapat diartikan dengan; ‘ ilmu pengetahuan
tentang tuntunan sikap bijak politik’. Sikap bijak politik tentu saja
dapat disamakan dengan etika politik. Salah satu dari etika politik
adalah etika politik kepemimpinan..
Etika politik kepemimpinan di dalam Kakawin Nītiṡȃstra
banyak jenisnya. Terdapat cara mengambil hati dan menundukkan
musuh (1; 4), hubungan raja (hutan) dengan negara/wilayahnya (1;
10), pemimpin harus berpegang pada catur upaya sandhi (2;3), dan
seorang pemimpin harus mampu mengobarkan semangat rakyat (2;
4).
Wirama ke-1 bait 4 berisi ajaran mengenanai hubungan
singa/raja hutan dengan lingkungannya. Singa merupakan symbol
raja atau pemimpin. Singa harus mampu menjaga hutan yang
merupakan tempat tinggalnya/habitatnya. Bila singa tidak mampu
memnjaga hutan dengan baik maka, hutan akan gundul karena
ditebangi oleh manusia. Gundulnya hutan tentu akan menyebabkan
terjadinya bencana pada alam. Begitu pula halnya dengan si singa, ia
pasti binasa. Bait itu mengajarkan, seorang pemimpin haruslah
memperhatikan alam/wilayah atau daerah kekuasaannya. Bunyi bait
tersebut secara lengkap dapat dilihat di bawah ini.
Wirama Sarddhula Wikridhita.
Singhȃ rakṣakaneng halas halas ikang rakṣeng harī nityaṡa,
Singhȃ mwang wana tan patūt pada wirodhȃngdoh tikang
keṡari,
Rūg brasta ng wana denikang jana tinor wrēkṣanya
ṡirnȃpadang,
Singhȃhȍt ri jurang nikang tegal ayūn sȃmpun dinon durbala.
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Terjemahan.
Singa menjaga hutan, hutan juga senantiasa menjaga singa.
Singa dan hutan tidak boleh saling memarahi, lalu singa
menjauhi hutan.
Hutan akan dirusak oleh manusia, pepohonannya ditebangi
hingga gundul.
Singa walau lari bersembunyi ke jurang di lading diburu dan
dibinasakan.
Dalam bait itu dijelaskan bahwa pemimpin/raja harus
memperhatikan dan memiliki hubungan harmonis dengan alam
sekitar. Di Bali konsep kepemimpinan seperti tersebut di atas disebut
etika kepemimpinan yang berlandaskan Tri Hita Karana. Tri hita
karana berarti ‘tiga penyebab kebahagiaan, atau dengan kata lain
dapat disebutkan dengan; tiga hubungan harmonis sebagai penyebab
kebahagiaan’ (Mariana,1994;72). Ketiga hubungan harmonis sebagai
penyebab kebahagiaan itu adalah: 1) hubungan yang harmonis
antara manusian dengan Tuhan, disebut dengan istilah Parhyangan,
2) hubungan yang harmonis antara manusia dengan manusia,
diistilahkan dengan Pawongan, dan 3) hubungan yang harmonis
antara manusia dengan alam sekitarnya, diistilahkan dengan
Palemahan. Seorang pemimpin di dalam bait itu diwajibkan untuk
memperhatikan
lingkungannya/palemahan.
Salah
satu
penyebab/sumber kesejahteraan rakyat sangat tergantung pada
palemahan/
lingkungannya.
Seorang
pemimpin
haruslah
memperhatikan alam lingkungannya/palemahan. Lingkungan
seharusnya tidak diekspolitasi secara berlebihan. Pemimpin harus
mengelolanya secara bijak. Segala kebijakan yang berkaitan dengan
pengelolaan lingkungan harus berwawasan kesejahteraan
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masyarakat. Pengelolaan seharusnya memperhatikan keselamatan
dan pelestarian. Sebab, bila lingkungan rusak, rakyat tidak akan
sejahtera. Rakyat tidak akan percaya lagi kepada pemimpinnya. Hal
itu berindikasi kepada kehancuran sang pemimpin yang tentu saja
akan ditinggalkan bahkan, dikudeta oleh rakyatnya.
Bait Kakawin Nītiṡȃstra seperti tersebut di atas memiliki
kesamaan dengan bait Kakawin Deṡȃ Warṇnana, wirama ke-89, bait
2 sebagai berikut.
Āpan ikang pura len swa wiṡaya kadi singha lawan gahana,
Yan rusaka ng thani milwanga kurang upajȋwa tika ng nȃgara,
Yan taya bṛtya katon waya nika para nūṣa teka ng ṛēwēka,
Hetu nikȃn padha rȃkṣana pagēha phalani ng mawuwus.
Terjemahan.
Sebab istana dan wilayah/lingkungannya ibarat singa dan hutan.
Bila lingkungannya rusak Negara akan kekurangan sandang
pangan,
Jika tidak adal alat Negara yang kuat maka Negara akan
diserang,
Sebab itu jaga dan lestarikan, itulah perintah yang berhasil.
Dalam bait di atas, sangat jelas digambarkan bahwa etika
pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang mampu menjaga
hubungan harmonis antara pemimpin dengan rakyat dan
lingkungannya.
Bertolak dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa etika
kepemimpinan yang berwawasan Trihita Karana. Hal itu sangat
diwajibkan dalam pandangan orang Bali.
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Etika kepemimpinan yang berlandaskan ke pada Catur
Upaya Sandhi sangat terkenal dalam masyarakat Bali. Istilah itu
tertuang di dalam wirama ke-2 bait ke-4 dalam Kakawin Nītiṡȃstra
dengan menggunakan Wirama Wangṡapȃtrapatita. Bait yang
dimaksud seperti di bawah ini.
Dhana wiṡeṣa ring catur upȃya kēnakēna kabeh,
Ring sama bheda daṇḍa tayani ng dhȃna tan hanakēna,
Sang maharēp musuh catur upȃya juga kēnakēna,
Byakta kasorani ng ripu balanta magalak ing hayun.
Terjemahan.
Uang paling penting dalam empat upaya meraih keberhasilan.
Bila tiada uang maka akan sia-sia saja penyelesaian perdamaian,
usaha memecah belah, atau usaha pemaksaan.
Orang yang berharap mengalahkan musuh harus memakai
keempat alat itu.
Pastilah musuh akan tunduk karena keperwiraan rakyatmu bila
mereka maju ke medan laga dengan semangat gagah berani.
Bait tersebut di atas mengajarkan para pemimpin haruslah
menerapkan empat etika kepemimpinan dalam memimpin sebuah
Negara. Keempat etika kepemimpinan itu disebut dengan istilah
catur upaya sandhi.
Catur upaya sandhi dapat diterjemahkan dengan ‘empat
upaya yang digabungkan. Catur berarti ‘empat’. Upaya berarti
‘upaya, usaha, cara-cara, atau politik’. Sandhi berarti 1) ‘hubungan,
persendian, persekutuan, perdamaian, membuat perjanjian, tempat
pertemuan, dan sendi’., 2) ‘tidak terbuka, tersembunyi, rahasia,
dalam, halus, tidak kentara, esoteric, dan taktik yang takkentara, 3)
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‘tahu pandai’. Jadi catur upaya sandhi di sini dimaksudkan adalah
‘empat politik yang sangat rahasia’ . Etika kepemimpinan dengan
konsep Catur Upaya Sandhi dimaksudkan adalah, seorang pemimpin
dalam meraih kesuksesan haruslah menggunakan etika politik yang
berjumlah empat macam seperti: sama, bheda, dandha, dan dhana.
1) Sama merupakan politik rahasia pertama yang diajarkan
oleh Kakawin Nītiṡȃstra. Sama dimaksudkan sebagai sebuah
upaya diplomasi atau penyamaan persepsi yang bertujuan
terciptanya perdamaian. Seorang pemimpin haruslah
memandandang bahwa Negara atau orang lain sama dengan
Negara atau dirinya sendiri. Dalam agama Hindu terdapat
filsapat yang mengajarkan kesosialan tanpa batas. Konsep
sama identik dengan filsafat hidup sebagai dasar
kesusilaan/etika di dalam Agama Hindu. Filsafat yang
dimaksud berbunyi: tat twamasi. Tat artinya ‘itu’ atau ‘ia’,
twam artinya ‘kamu’, dan asi artinya ‘adalah’. Jadi tat twam
asi berarti ‘itu/ia adalah kamu’ (Sudharta dkk, 2001:47).
Dalam ungkapan itu terdapat pengertian bahawa semua
manusia sama, Untuk itu hendaknya jangan saling menyakiti
atau memerangi. Pandanglah bahwa semua manusia, semua
Negara adalah sama. Menyerang atau menyakiti orang lain
atau Negara lain sama dengan menyakiti dri sendiri atau
merusak Negara sendiri. Untuk itu diperlukan kesamaan dan
persamaan dalam cipta, rasa, dan karsa. Nītiṡȃstra
mengajarkan lebih baik mencari teman/kawan dari pada
bermusuhan sebab dengan berteman akan diperoleh
perlindunan dan penghormatan (lihat wirama 1, bait 11).
Ring wwang haywa nirȃṡrayeka gawayēn teka ng mahȃ
nȃṡraya,

yang

artinya
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berkawan/berlindung tetapi ia harus mencari kawan yang
berkuasa/maha baik’.
2) Bheda merupakan Catur Upaya Sandhi yang nomor dua.
Bheda dimaksudkan sebagai suatau upaya untuk memilahmilah atau membedakan antara yang baik dan yang buruk,
dan antara teman dengan musuh. Seorang pemimpin juga
harus mampu membedakan atau memecah-belah musuh atau
para bawahannya yang memusuhi/membencinya. Dengan
memecah belah musuh atau orang yang memusuhi, itu akan
melemahkan posisi/kemampuan musuh itu sendiri.
3) Danda maksudnya adalah menghukum. Seorang pemimpin
harus mengedepankan hukum. Hukum harus diletakkan di
atas segala-galanya tanpa pndang bulu. Siapa pun yang
bersalah, hukum harus dijalankan seadil-adilnya. Hukum
sebenarnya dibuat untuk menuntun, mengatur, dan mengadili
orang atau musuh yang bersalah. Hukum tidak boleh tumpul
ke atas dan tajam ke bawah. Artinya adalah, hukum anya
berlaku bagi orang kecil atau kelas bawah saja, tetapi orangorang kelas atas/penguasa hukum tidak berlaku. Begitu pula
dengan musuh-musuh Negara. Bila sama/ksama tidak
berhasil dilakukan maka danda atau hukuman patut
ditegakkan. Negara-negara yang memusuhi pantas diserang
atau dilemahkan.
4) Dhana artinya adalah ‘kekayaan, uang atau benda-benda
materi. Sedangkan kata dȃna berarti ‘tindakan pemberian,
dana atau hadiah’. Dalam kaitannya dengan etika politik
kepemimpinan Catur Upaya Sandhi kata dhana disamakan
dengan dȃna yang berarti uang/kekayaan dan hdiah/reward.
Pemimpin hendaknya memperhatikan bawahan/rakyatnya.
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Bila bawahannya/rakyatya mampu berprestasi atau berjasa
kepada Negara, maka ia harus diberikan reward atau
penghargaan. Penghargaan yang diberikan bukan saja berupa
dorongan moral dan sertifikat semata, tetapi juga berupa
materi atau uang yang mampu menyejahterakan. Pemberian
hadiah seperti itu akan mampu merangsang bawahan/rakyat
untuk berprestasi. Di sisi lain, masyarakat akan loyal kepada
Negara dan pimpinannya.
5) Adapun konsep-konsep Kepemimpinan Hindu yang banyak
diajarkan dalam sastra dan susastra-nya antara lain : Sad
Warnaning Rajaniti, Catur Kotamaning Nrpati, Tri Upaya
Sandi, Panca Upaya Sandi, Asta Brata, Pañca Dasa
Paramiteng Prabhu, sad upaya guna, dan lain-lain. Berikut
ini rincian dari konsep-konsep kepemimpinan Hindu.
Etika Kepemimpinan Yang Berlandaskan Catur Kotamaning
Nrpati (Empat Sifat Mulia Raja)
Catur
Kotamaning
Nrpati,
merupakan
konsep
kepemimpinan Hindu masa lalu. Hadji Muhamad Yamin dalam buku
“Tata Negara Majapahit (1962)” mengatakan bahwa Catur
Kotamaning Nrpati adalah empat sifat mulia yang harus dimiliki
oleh seorang pemimpin bila ia ingin berhasil dalam
kepemimpinannya. Kempat sifat yang dimaksud adalah :
1) Jñana Wisesa Suddha, artinya raja atau pemimpin harus
memiliki pengetahuan yang luhur dan suci. Dalam hal ini ia
harus memahami kitab suci atau ajaran agama (agama
agëming aji).
2) Kaprahitaning Praja, artinya sifat welas asih raja atau,
pemimpin harus memiliki sfat belas kasih ke pada rakyatnya.
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Raja yang mencintai rakyatnya akan dicintai pula oleh
rakyatnya.
3) Kawiryan, artinya sikap gagah berani. Seorang raja atau
pemimpin harus berwatak pemberani dalam menegakkan
kebenaran dan keadilan demi kemakmuran rakyatnya.
4) Wibawa, artinya berwibawa. Seorang raja atau pemimpin
harus berwibawa Raja yang berwibawa pasti disegani,
ditakuti, dan dicintai oleh rakyat dan bawahannya.
Etika Kepemimpinan yang Berlandasakan Tri Upaya Sandhi
Lontar Raja Pati Gondala menjelaskan bahwa, seorang raja
harus memiliki tiga upaya/kebijakansanaan agar berhasil dalam
kepemimpinannya. Tri Upaya Sandi adalah yang dimaksud adalah:
1) Rupa, artinya seorang raja atau pemimpin harus mengamati
wajah dari para rakyatnya. Dengan begitu ia akan tahu
apakah rakyatnya sedang dalam kesusahan atau tidak.
2) Wangsa, artinya seorang raja atau pemimpin harus
mengetahui susunan masyarakat (stratifikasi sosial) agar
dapat menentukan pendekatan apa yang harus digunakan.
3) Guna, artinya seorang raja atau pemimpin harus mengetahui
tingkat peradaban atau kepandaian dari rakyatnya sehingga
ia bisa mengetahui apa yang diperlukan oleh rakyatnya.
Etika Kepemimpinan berdasarkan Sad Warnaning Rajanīti
Sad Warnaning Rajaniti atau Sad Sasana adalah enam sifat
utama dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang raja.
Konsep ini ditulis Candra Prkash Bhambari dalam buku “Substance
of Hindu Politiy”. Adapun bagian-bagian Sad Warnaning Rajanīti ini
adalah:
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a) Abhigamika, artinya seorang raja atau pemimpin harus
mampu minat, perhatian dan kecintaan seluruh rakyat
b) Prajña, artinya seorang raja atau pemimpin harus cerdas dan
bijaksana.
c) Utsaha, artinya seorang raja atau pemimpin harus memiliki
daya usaha/kreatifitas tinggi.
d) Atma Sampad, artinya seorang raja atau pemimpin harus
memiliki karakter/moral luhur.
e) Sakya Samanta atau kontroling. Artinya seorang raja atau
pemimpin
harus
senantiasa
mampu
mengontrol
rakyat/bawahannya dan sekaligus memberi petunjuk dengan
bijak dan humanis ke pada rakyatnya.
f) Aksudra Parisatka, artinya seorang raja atau pemimpin harus
mampu memimpin/memandu sidang para bawahannya dan
dapat menarik kesimpulan secara bijak sehingga bisa
diterima oleh semua pihak secara patuh.
Etika Pemimpin Dalam Memilih Bawahan (Nawa Natya)
Dalam etika kepemimpinan Hindu terdapat pula tata cara
dalam memilih bawahan agar tidak terjadi masalah pada hari-hari
mendatang. Tata cara dalam memilih abdi itu termuat di dalam lontar
“Nawa Natya”. Lontar Nawa Natya menyebutkan bahwa ada
sembilan kriteria yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin
dalam memilih para pembantunya. Adapun kesembilan kriteria itu
adalah :
a) Prajña Nidagda (bijaksana dan teguh pendiriannya).
b) Wira Sarwa Yudha (pemberani dan pantang menyerah dalam
setiap medan perang)
c) Paramartha (bersifat mulia dan luhur)
[239]

Prabhajñāna: Kajian Pustaka Lontar Universitas Udayana

d)
e)
f)
g)
h)
i)

Dhirotsaha (tekun dan ulet dalam setiap pekerjaan)
Wragi Wakya (pandai berbicara atau berdiplomasi)
Samaupaya (selalu setia pada janji)
Lagawangartha (tidak pamrih pada harta benda)
Wruh Ring Sarwa Bastra (bisa mengatasi segala kerusuhan)
Wiweka (dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk)

Etika Kepemimpinan Berdasarkan Pañca Dasa Pramiteng
Prabhu
Dalam Lontar Kakawin Negara Kertagama, Mpu Prapañca
menerangkan keutamaan sifat-sifat Gajah Mada sebagai Maha Patih
Kerajaan Majapahit. Berkat sifat-sifat utama itulah kerajaan
Majapahit mencapai puncak kejayaannya. Sifat-sifat utama tersebut
ada 15 yang disebut sebagai Pañca Dasa Pramiteng Prabhu. kelima
Kelimabelas bagian dari Pañca Dasa Pramiteng Prabhu itu dapat
dijabarkan seperti di bawah ini.
1)
Wijayana artinya adalah; seorang raja harus memiliki sikap
bijak dan dan cerdas sehingga selalu berhasil dalam
memecahkan segala masalah.
2)
Mantri Wira. Raja harus memiliki sikap gagah berani dalam
memimpin Negara.
3)
Wicaksananengnaya. Seorang raja harus arif bijaksana
dalam memerintah Negara.
4)
Natanggwan. Seorang raja harus tranparan sehingga mampu
menanamkan kepercayaan pada bawahannya/rakyatnya.
5)
Satya Bhakti Prabhu. Raja harus mampu membangunkan
sikap setia dan bakti para bawahannya sehingga mereka taat
ke pada atasan.
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6)

Wagmi Wak. Seorang raja atau pimpinan harus pandai
berbicara sehingga mampu berdiplomasi dengan baik.

7)

Sȃrjawa Upasama . Seorang pemimpin/raja harus memiliki
jiwa sabar dan rendah hati dalam menjalankan
pemerintahannya.
Dhirotsaha. Raja harus memiliki pandangan yang
kokoh/kuat/teguh dalam setiap usaha atau rencana yang
dijalankan.
Teulelana. Seorang raja harus teguh iman dan selalu percaya
diri/optimistic.

8)

9)
10)
11)
12)

13)

14)

15)

Tan Satṛṣna. Seorangraja tidak mementingkan golongan/
kerabat dan diri sendiri
Dibya Cita. Seorang raja harus memiliki jiwa lapang dada
dan toleransi dalam segala hal.
Nayakken Musuh. Seorang raja harus mampu memperdaya
atau mengecoh musuh sehingga musuh menjadi kacau dan
bingung.
Masihi Samasta Bawana. Seorang raja harus menunjukkan
kasih sayangnya ke pada alam lingkungan beserta segala
isinya.
Sumantri. Seorang raja harus bersikap sebagai pelayan/abdi
Negara yang bias memberi contoh untuk tauladan sikap
mulia.
Ginӧng Pratigina. Seorang raja senantiasa berbuat
baik/kebajikan dan menghindari pebuatan buruk/tercela.
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Simpulan
Bertolak dari seluruh uraian di atas,
baik etika
kepemimpinan yang berlandaskan Asta Brata, maupun Catur Upaya
Sandhi, Sad Warnaning Raja Nīti, Nawa Natya, dan Panca Dasa
Pramiteng Prabhu, merupakan sikap atau politik kepemimpinan
yang lebih menekankan ke pada etika kepemimpinan. Tujuan
digunakannya etika politik kepemimpinan tentu saja demi
terciptanya
kedamaian,
kelanggengan
pemerintahan,
dan
kesejahteraan negara. Pemimpin yang berpegang teguh pada etika
kepemimpinan, merupakan pemimpin yang bersifat tranformasional
(transformational leadership). Pemimpin seperti itu berupaya
mengubah/melaksanakan transformasi dirinya sendiri. Di sisi lain
juga mengubah dan mentransformasi bawahan/rakyatnya agar lebih
berkembang, lebih maju, lebih mandiri, lebih dewasa, bertanggung
jawab, dan memiliki sikap loyal terhadap Negara/pemimpin. Seorang
pemimpin seperti itu harus memiliki kesadaran historis dan kultural.
Kesadaran historis dimaksudkan adalah kesadaran bahwa masa lalu
memiliki hubungan erat dengan masa kini, dan masa depan.
Keberhasilan yang dicapai masa sekarang tidak bisa dilepaskan dari
usaha yang dilakukan pada masa lampau. Begitu pula dengan masa
depan yang harus diusahakan, ditata, dan dilaksanakan dengan
secermat mungkin, tepat guna agar sukses pada masa mendatang.
Selain itu, seorang pemimpin yang beretika harus sadar
bahwa dirinya merupakan sumber harapan bawahan. Ia harus
memiliki visi misi yang brilliant, jelas dan membawa kesejahteraan
rakyat/bawahannya. Di sisi lain pemimpin juga harus memiliki
kemampuan berpikir kritis berwawasan ke depan yang mampu
menembus berbagai batas disiplin baik religious, sosiologis, kultural,
maupun saintis. Hal itu akan menyebabkan ia mampu untuk
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mengatasi berbagai
kepemimpinannya.

permasalahan

yang

muncul

pada

era
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