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Menembus Kabut Hitam 
Kepemimpinan Jawa sungguh penuh tabir, ibarat ada kabut hitam yang menutupi. Lewat 

kacamata putih, saya mencoba menembus kabut hitam. Kabut itu suatu saat menebal dan saat 

yang lain menipis, samar-samar, dan tidak jelas. Begitulah dunia kepemimpinan Jawa yang 

selama ini berkembang. Kepemimpinan itu ada tetapi tiada secara kasatmata. Banyak pimpinan 

Jawa yang berada dalam kabut hitam, karena telah bercampur dengan endapan kabut yang 

lain.  

Lewat candela antropologi sastra, antropologi budaya, dan antropologi politik yang saya 

timba di FIB UGM selama tujuh tahun, saya ingin menembus kabut hitam itu pelan-pelan. 

Lampu pijar pun harus saya hidupkan. Terlebih lalgi ketika bangsa ini sedang riuh 

membicarakan seorang pemimpin, kabut semakin goyah, tanpa kepastian. Bahkan salah satu 

teman sering bilang, sekarang belum ada sosok pemimpin yang layak memimpin bangsa ini. 

Para pimpinan yang sesekali nampak di kabut hitam, katanya telah mengalami “radang” dan 

pembusukan hati. Akibatnya, hati mereka tertutup kabut, hingga kotor melebihi bau WC di 

terminal bus. 

Buku ini saya rajut, dalam kerangka menawarkan kacapandang, untuk mencermati 

mutiara di tengah kabut kepemimpinan. Sepanjang jaman, pemimpin Jawa memang paling 

unik. Banyak pimpinan yang pura-pura (lamis), tetapi perilakunya berbeda dengan yang 

diucapkan. Orang Jawa memang banyak yang berpura-pura memimpin secara halus, tetapi 

sesungguhnya keras. Kekerasan orang Jawa dibungkus dengan kata-kata lembut. Pimpinan 

Jawa memang kadang-kadang aneh, penuh dengan kamuflase. Situasi semacam ini sering 

melilit dunia kepemimpinan Jawa di semua tingkat komunitas. Begitulah kabut yang diombang-

ambingkan angin, tidak pernah reda. 

Di tengah kabut hitam, kalau saya perhatian seekor semut, rasanya memiliki 

kepemimpinan yang cukup canggih. Mereka berderet-deret, membawa daging, melewati 

tembok, dengan susah payah, dan akhirnya sampai pada tempat yang dianggap aman. Semut 

adalah makhluk yang hebat. Kepemimpinannya, cukup meyakinkan karena penuh kerjasama 

antar semut. Saya tidak begitu paham dunia semut, tetapi dapat saya duga semut pun tahu jika 

dipimpin dan memimpin. 

Jangankan semut, dunia tikus pun dapat saya rasakan memiliki pimpinan. Dunia tikus, 

yang memimpin juga tikus tentu saja. Pimpinan tikus tentu akan menggiring anggotanya agar 

berlaku agar dunianya bertindak sesuai kepentingannya. Biasanya, mereka bersembunyi-

sembunyi, bertindak tanpa piker panjang. Tikus selalu dipimpin untuk melakukan gerakan 

merusak. Almari, pintu, karung, dan lain-lain selalu menjadi santapan tikus. Celakanya lagi, 

tikus selalu beranak pinak di tempat dia makan dan merusak. Begitulah pimpinan dunia tikus, 

senantiasa berbuat yang banyak merugikan. 

Semua hal, kiranya membutuhkan pimpinan, namun masih terliputi kabut. Di dunia semut 

pun, ada pimpinan. Rayap juga memiliki pimpinan. Entah disebut raja atau apa pun sebutannya, 

selalu ada pimpinan. Dunia hewan jauh lebih mudah dipimpin, dibanding manusia. Hewan itu 

tidak mempunyai nalar, sehingga mudah ditata atas dasar insting. Sebaliknya, manusia 

termasuk makhluk yang lengkap sehingga seringkali tidak mudah diatur. Manusia mudah 

tertutup kabut dan bahkan membuat kabut hitam tebal. 

Memimpin itu upaya menguasai orang atau pihak lain. Jagad pemimpin Jawa, banyak 

yang dibungkus ke dalam karya sastra, diekspresikan lewat budaya, dan tertiup oleh angin 



politik. Oleh sebab itu, wawasan antropologi sastra, budaya, dan politik perlu dijalin untuk 

mebuka tabir kabut itu. Kita yakin, hanya makhluk tak hidup yang tidak mempunyai pimpinan. 

Maka, batu-batu dan gunung tidak bermasalah jika tertutup kabut. Yang menarik, di dunia 

syetan pun konon (kata kyai), ada pimpinannya. Seseorang yang terpilih menjadi pimpinan, 

biasanya dianggap memiliki kelebihan tertentu. Mungkin, syetan tidak mengenal kabut, tetapi 

malah pencipta kabut bagi manusia. 

Buku ini sengaja saya tulis untuk memberikan gambaran luas tentang kepemimpinan 

Jawa, yang lambat laun terbentang kabut. Entah dari mana kabut itu, sungguh membutuhkan 

mata jernih. Kepemimpinan Jawa merupakan bentangan sawah ladang yang luas, di rentang 

jaman yang amat panjang, yang masih tergoda kabut-kabut hitam kelam. Kepemimpinan 

tersebut juga banyak yang telah melebur, meresap ke berbagai hal. Pengaruh paham 

kekuasaan Jawa, sudah amat luas dan panjang waktunya. Sejak era pimpinan raja, sampai 

detik ini getah kekuasaan Jawa jelas mampu merasuk ke berbagai hal. 

Silahkan anda baca buku ini, siapa tahu kabut yang melintas di tengah hidup kita segera 

terkikis. Kabut itu terpampang di depan mata, terlebih menjelang Pilpres, Pelkada, Pilbub, dan 

segala pilihan lain, jelas terkait dengan pimpinan. Apakah kabut itu harus diterjang dengan 

kelembutan kata Puntadewa, kekerasan kata Dasamuka, ketajaman Pasopati Arjuna, mari kita 

tunggu saja. Yang jelas, rakyat amat menanti hilangnya kabut itu, hingga muncul pemimpin 

yang benar-benar pilihan. 
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BAB I 
APA DAN BAGAIMANA KEPEMIMPINAN JAWA  

 
  

A. Dasar Pemikiran Kekuasaan Jawa 
Kekuasaan dan kepemimpinan memang dapat ditinjau dari aneka sudut 

keilmuan. Pada kesempatan ini, wawasan antropologi sastra, antropologi budaya, dan 
antropologi politik akan dipaparkan, untuk mencermati gejolak kepemimpinan Jawa 
sepanjang jaman. Saya sebut sepanjang jaman, kakrena konteks kepemimpinan Jawa 
itu berlaku terus-menerus (on going), yang tidak pernah lapuk termakan jaman. 
Kekuasaan dan kepemimpinan Jawa juga banyak digarap melalui aspek sastra, 
budaya, dan politik. 

Pemikian Geertz (1992:168-169) bahwa sumbangan antropologi terhadap politik 
lebih menitikberatkan masyarakat petani, tradisi, yang memiliki ambisi-ambisi 
kenegaraan memang benar. Ambisi tradisional Jawa misalnya, kini telah berkembang 
ke jagad kepemimpinan modern. Ambisi saling menguasai yang lain, dengan cara 
tradisi dan terang-terangan telah bercampur baur. Maka tidak mengherankan jika 
dasar pemikiran kekuasaan Jawa, selalu terkait dengan pimpinan, baik tradisional 
maupun modern. Kekuasaan itu lekat pada sang pemimpin. Kekuasaan akan 
menyebabkan sang pemimpin memiliki kewibawaan. Pimpinan dikelilingi oleh 
persoalan budaya kekuasaan Jawa yang rumit. Budaya dan kepemimpinan sangat 
dekat. Keduanya saling membutuhkan. Keduanya juga saling isi-mengisi, karena 
kepemimpinan butuh budaya, ketika berhadapan dengan perkembangan politik. 
Budaya juga mewarnai dunia kekuasaan Jawa. Mencoba mengkaji dasar pemikiran 
kekuasaan Jawa untuk memahami dan menerangkan kehidupan kemasyarakatan dan 
politik. Koentjaraningrat (Setiawan, 1998:54-57), berpendapat bahwa unsur budaya 
merupakan variabel terpenting dan paling utama guna memahami perkembangan 
politik suatu bangsa karena budaya politik suatu bangsa atau masyarakat dipengaruhi 
oleh nilai-nilai yang ada dalam masyarakat atau bangsa tersebut. 

Kebudayaan dalam hal ini adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan 
hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri 
manusia melalui belajar. Kebudayaan tersebut memiliki unsur-unsur universal, yang 
juga merupakan isi dari seluruh kebudayaan, yaitu: (a) Sistem religi dan upacara 
keagamaan, (b) Sistem organisasi kemasyarakatan, (c) Sistem pengetahuan, (d) 
Sistem bahasa, (e) Sistem kesenian, (f) Sistem mata pencaharian hidup, (g) Sistem 
teknologi dan peralatan. Paham yang bernuansa Koentjaraningrat (1988:37) minded 
ini sebenarnya dapat menyesatkan, sebab budaya sekedar dipahami sebagai hasil. 
Menurut hemat saya, budaya justru lebih menekankan proses belajar. Proses jauh 
lebih penting daripada hasil. 

Barker (2005:8) menyatakan bahwa kekuasaan selalu terkait dengan ras, 
gender, kelas, budaya, dan kolonialisme.  Keadaan ini yang menyebabkan para 
pimpinan juga orang yang perlu menguasai budaya bawahan. Budaya pun sering 
mempengaruhi kepemimpinan. Sesungguhnya kebudayaan yang mewarnai dunia 
kepemimpinan Jawa tidak terbatas pada tujuh unsur budaya klasik itu. Budaya tidak 
terbatas pada tujuh unsur itu. Kita akan terjebak dan celaka kalau memahami budaya 
hanya dari tujuh unsur itu. Budaya adalah proses komunikaksi antar manusia. Lebih 



jauh dapat dikatakan bahwa kehidupan bermasyarakat pada dasarnya selalu dipenuhi 
oleh interaksi antara orientasi dan nilai-nilai. Interaksi tersebut memungkinkan 
timbulnya kontak langsung antara budaya suatu kelompok, yang mungkin lebih tepat 
disebut dengan "sub-budaya politik", dengan budaya kelompok lainnya. Interaksi itu 
pada dasarnya merupakan suatu proses pembentukan atau pengembangan budaya 
politik bangsa. Proses ini yang dikenal sebagai "sosialisasi politik", yaitu suatu proses 
di mana anggota masyarakat mengalami, menyerap, dan menghayati nilai-nilai politik 
yang ada di sekitarnya.  

Berdasarkan kerangka berpikir tersebut, akan dibahas konsep kekuasaan dari 
sudut pandang budaya Jawa. Kekuasaan digunakan sebagai alat analisis didasarkan 
pada kenyataan bahwa dalam ilmu politik kekuasaan dan gejala-gejala yang berkaitan 
dengannya sangat penting, karena kekuasaan menunjuk pada kegiatan, tingkah laku 
serta sikap dan keputusan-keputusan pelaku, kelompok, organisasi atau kolektivitas,' 
yang dalam masyarakat berkembang seperti Indonesia, manifestasinya lebih nampak 
pada kegiatan-kegiatan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijaksanaan 
dalam pembangunan. Budaya Jawa juga digunakan sebagai alat analisis didasarkan 
pada pert imbangan adanya asumsi bahwa saat ini sistem politik Indonesia hampir 
sepenuhnya dipengaruhi oleh sistem politik dan kekuasaan tradisional Jawa. Apalagi 
diperkuat adanya fakta bahwa sebagian besar pusat pemerintahan di Indonesia 
berada di pulau Jawa. Karena itu selalu terdapat kecenderungan bagi suku-suku non 
Jawa untuk selalu mengadaptasikan diri dengan nilai-nilai Jawa sebagai basis 
persepsi politik mereka. Ini didukung oleh kenyataan bahwa jumlah masyarakat Jawa 
yang cenderung mendominasi kehidupan politik dan roda pemerintahan baik di pusat 
maupun di daerah. 

Politik terkait dengan budaya dan identitas (Barker, 2005:169). Pimpinan politik 
akan membawa identitas masing-masing. Ketika identitas itu tidak dapat dikelola 
secara baik akan muncul egosime. Semua gejala tersebut dapat dilihat bahwa sedikit 
banyak proses kultural politik dalam sistem politik Indonesia saat ini telah terbentuk 
oleh sebuah sistem politik dan kekuasaan tradisional Jawa. Misalnya dalam konteks 
pelaksanaan pembangunan sekarang ini yang selalu berorientasi ke pusat dengan 
budaya "mohon petunjuk" sebelum suatu program dilaksanakan telah membuktikan 
bahwa sistem politik dan kekuasaan tradisional Jawa telah merasuki siste:m politik 
Pemerintahan Orde Baru. 

Setiawan (1998:58) menguraikan beberapa gagasan tentang kekuasaan dari 
konsep barat. Dia mengutip beberapa pendapat, sayangnya tidak dilengkapi dengan 
data halaman yang jelas. Namun konsep-konsep mereka tetap dapat kita gunakan. 
Untuk lebih mempertajam analisis, terdapat berbagai pandangan tentang kekuasaan 
dari berbagai ilmuwan secara umum serta konsep-konsep lainnya yang ada kaitannya 
dengan kekuasaan seperti: "wewenang" maupun "legitimasi" yang mempunyai 
pera.nan penting dalam suatu sistem politik. Secara umum ada banyak pandangan 
mengenai kekuasaan. Strausz-Hupe, misalnya, merumuskan kekuasaan sebagai 
wkemampuan untuk memaksakan kemauan pada orang lain. Wright Mills' 
merumuskan kekuasaan adalah "dominasi" yang artinya kemampuan untuk melaksa-
nakan kemauan kendatipun orang lain menentangnya". Demikian pula, Harold D. 
Lasswell mengan-gap bahwa kekuasaan itu tidak lain tidak bukan adalah penggunaan 
paksaan yang kuat. 



Ada pengertian lain yang sedikit agak berbeda dalam mengartikan kekuasaan. 
Parson misalnya, mengartikan kekuasaan "pemilikan fasilitas-fasilitas untuk 
mengawasi. Seiring dengan pendapat Parson adalah pendapat Robert Lynd, yang 
mengemukakan bahwa kekuasaan itu merupakan suatu sumber sosial (sosial 
resource) yang utama untuk mengadakan pengawasan. Wujudnya bisa merupakan 
suatu paksaan ataupun suatu kerja sama yang dilakukan dengan suka rela dalam 
suatu masyarakat tertentu. 

Akhirnya, Marlon Levy menjelaskan bahwa "penggunaan kekuatan fisik hanyalah 
merupakan suatu bentuk yang ekstrem dari cara pengaunaan otoritas dan 
pengawasan atas tindakan-tindakan orang lain. Walaupun berbagai pandangan 
tersebut berbeda-beda, namun ada satu inti yang selalu dianggap ada, yaitu bahwa 
kekuasaan dianggap sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tingkah 
laku orang lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku orang lain tersebut akhirnya 
menjadi sesuai dengan keinginan dari orang yang mempunyai kekuasaan. 

Upaya untuk menyelenggarakan kekuasaan ternyata berbeda-beda. Upaya 
paling brutal adalah dengan menggunakan kekerasan (fin-ce). Misalnya Amerika 
Serikat dengan pasukan multinasionalnya memaksa lrak untuk mengakhiri 
dominasinya di Kuwait merupakan contoh dari manifestasi kekuasaan den-an 
menggunakan kekerasan. Amerika Serikat dalam ha) ini mempersempit alternatif 
bertindak lrak, sehingga lrak terpaksa hanya mempunyai satu pilihan, yaitu mengikuti 
kemauan Amerika Serikat beserta para sekutunya. Manifestasi kekuasaan lainnya 
adalah persuasi yang sering dipakai oleh seseorang yang memiliki kekuasaan formal, 
seperti Gubernur kepada Bupati, Bupati kepada Camat dan Camat kepada Kepala 
Desa atau Lurah. 

Ada banyak sumber kekuasaan yang bisa mengambil berbagai bentuk seperti 
agama atau kepercayaan. Di desa-desa seringkali tokoh agama seperti kyai, pendeta, 
atau aastur danat mempunyai kekuasaan atas umatnva. sehingga mereka sering 
disebut sebagai pemimpin informal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam 
proses pengamatan keputusan. Dalam masyarakat tradisional, hubungan kekerabatan 
1nenupakan sumber kekuasaan pula." Seorang ayah atau ibu dapat saja melarang 
anaknya untuk kawin dengan seseorang atas dasar perbedaan suku, daerah maupun 
agama. 

Sumber kekuasaan dapat juga berujud status alau kedudukan. Seorang rektor 
dari sebuah universitas, misalnya, dapat saja menindak bawahannya jika terbukti 
bawahannya itu melanggar disiplin atau melalaikan tugas. Demikian juga kekayaan; 
misalnya seorang pengusaha dapat mempunyai kekuasaan terladap pejabat negara 
yang mempunyai hutang yang tidak mampu dibayar kembali.Sumber kekuasaan 
lainnya adalah kepandaian dan ketrampilan. Seorang cendekiawan yang memiliki 
reputasi dapat memiliki kekuasaan atas jalannya sistem pemerintahan dan politik di 
suatu negara. Demikian juga seorang yang ahli dalam bidang komputer. la dapat 
berkuasa atas orang lain atas dasar kemampuan dan kealiliannya. 

Jadi dasar pemikiran hadirnya kekuasaan Jawa, tidak pernah lepas dari arena 
kepemimpinan. Kekuasaan merupakan sebuah identitas diri, yang kadang-kadang 
terpoles dengan agama, ras, dan sejumlah hal. Kekuasaan juga dibingkai oleh 
tindakan politik, yang berusaha menguasai orang lain. Kunci politik dan kekuasaan 
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adalah hegemoni terhadap orang lain. Di dalam kekuasaan dan kepemimpinan ada 
upaya menakhlukkan orang lain. 
 
B. Mitologi Kepemimpinan Jawa  

Banyak mitos yang melingkupi kepemimpinan Jawa. Pimpinan keraton Mataram, 
yang dibagi dua menjadi Yogyakarta dan Surakarta, meyakini ada hubungan dengan 
kekuatan gaib Kangjeng Ratu Kidul. Legitimasi mitos ini sering diperingati dengan 
aneka ritual. Setiap pimpinan di Jawa, hampir selalu berhubungan mistis dengan 
kekuatan di luar dirinya. Mitos selalu menjadi tumpuan gaib para pemimpin Jawa, agar 
legitimasinya lebih terpercaya. 

Mitologi Jawa banyak menguasai alam pikiran Jawa. Ali (1986:3-4) membeberkan 
bahwa alam pikiran Jawa yang bersifat mistis, ditandai dengan keyakinannya pada 
duku yang disebut wirid. Lewat Serat Wirid misalnya, orang Jawa meyakini bahwa 
Tuhan “ada dalam diri manusia.” Mitos semacam ini, yang sering memoles daya 
kekuasaan Jawa itu sebagai wakil (badaling Hyang Widi) dari Tuhan. Oleh sebab itu 
sabda seorang pimpinan (raja) dianggap memiliki kekuatan khusus. Sabda raja 
dianggap kitah, yang memuat suara Tuhan. Atas dasar ini pemikiran simbolik orang 
Jawa sering menjadi acuan seorang pimpinan.  

Barthes (Barker, 2005:72) menggariskan bahwa mitos adalah wujud pemikiran 
semiologi. Semiologi adalah ilmu symbol, yang biasanya memaknai lewat jalur 
konotatif. Mitos dipelajari lewat mitologi. Mitologi adalah paham tentang symbol 
pemaknaan yang biasanya lebih luas dari makna denotatif. Pemimpin Jawa banyak 
bermain dengan mitos. Maka kepemimpinan Jawa tentu berbeda dengan 
kepemimpinan etnis lain. Dalam hal suksesi saja, kepemimpinan Jawa jelas khas. Ciri 
khas kepemimpinan Jawa dalam hal suksesi, antara lain (a) pengganti pimpinan harus 
trahing kusuma rembesing madu, maksudnya masalah keturunan sangat 
dipertimbangkan. Trah menjadi syarat utama dalam dunia pemimpin Jawa; (b) dipilih 
oleh pemimpin sebelumnya, dengan jalan ditunjuk, asalkan memenuhi kriteria. 
Pemimpin yang ditunjuk tidak dapat menolak, meliankan harus sendika dhawuh, artinya 
harus mengikuti perintah, (c) tanpa ada periodisasi kepemimpinan, tergantung yang 
bersangkutan akan turun tahta atau belum. Biasanya kalau yang bersangkutan masih 
sehat wal afiat, kepemimpinan belum ada suksesi. 

Harus disadari bahwa setiap jenis kepemimpinan dan etnis memiliki ciri-ciri 
tersendiri. Setiap wilayah juga mengemban kepemimpinan yang berbeda-beda. Ciri-ciri 
tersebut akan berubah sesuai tuntutan zaman. Ciri kepemimpinan Jawa pun mengalami 
perubahan-perubahan dari waktu ke waktu. Ciri kepemimpinan Jawa lebih bermodus 
pada hal-hal yang bersifat tradisional. Bahkan modernitas pun oleh pemimpin Jawa 
diolah kembali dengan aneka tradisi. Menurut hemat saya, kepemimpinan dalam 
budaya Jawa memiliki beberapa ciri, yakni: 

(1)   monocentrum 
(2)   metafisis 
(3)   etis 
(4)   pragmatis 
(5)   sinkretis 
Monocentrum bermakna bahwa kepemimpinan berpusat pada figur yang tunggal. 

Ciri semacam ini dipengaruhi era kepemimpinan raja. Raja menjadi sumber sentral 



kekuatan. Kepemimpinan Jawa bersifat tunggal, yakni berpusat pada satu orang 
(monoleader/monocentrum). Hal ini merupakan suatu kelemahan karena begitu 
seorang pemimpin lenyap, maka sistem kepemimpinan mengalami kekacauan. Terlebih 
lagi ketika raja menggariskan bahwa pemimpin harus seorang laki-laki yang disebut 
Pangeran Pati, akan bermasalah ketika raja tidak mempunyai keturunan laki-laki. Mitos 
kepemimpinan akan habis (cures), manakala system tersebut ditaati secara kaku.  

Pernyataan Geertz (1992:171) memang layak dipertimbangkan, bahwa mitos-
mitos tradisional, akan berkembang pula di era modern. Oleh sebab itu,tidak perlu 
tercengang jika sistem sentralistik lama masih mendominasi kepemimpinan umumnya 
di Indonesia. Biarpun nuansa desentralisasi sudah ada, ditambah lagi dengan otonomi 
daerah, monosentralistik masih sering terasa. Ciri ini ternyata merupakan suatu 
kekuatan yang universal pula di belahan dunia lain. Hampir setiap kepemimpinan 
ternyata memusat pada suatu tokoh. Surutnya seorang tokoh seringkali diikuti dengan 
pudarnya sistem kepemimpinan, sebagai misal kejayaan Majapahit sangat tergantung 
pada Gadjah Mada, kejayaan Mataram sangat terikat dengan Sultan Agung, dan 
dominasi Orde Baru sangat terkait dengan Suharto, serta dapat diteruskan dengan 
sejumlah kasus. 

Dalam kepemimpinan Jawa, orang cenderung menonjolkan figur kepemimpinan 
daripada sistem kepemimpinan. Suatu lembaga, misalnya, setiap ganti pimpinan maka 
selalu ganti kebijakan sesuai ”selera” sang pemimpin.  Gambaran ini juga tampak 
dalam gelar raja Jawa yang menggenggam semua aspek pemerintahan dari sosial dan 
pemerintahan dengan ungkapan ”berbudi bawa leksana, bau dendha nyakrawati”, 
amirul mukminin kalifatullah sayidin panatagama (pemurah laksana angin, yang 
menghukum dan menyempurnakan, pimpinan orang mukmin, wakil Allah di bumi, 
pimpinan yang mengatur agama). 

Kepemimpinan Jawa juga bersifat metafisis, yakni selalu dikaitkan dengan hal-hal 
metafisik seperti wahyu, pulung, drajat, keturunan (nunggak semi), dan sebagainya. 
Seolah-olah, kemampuan memimpin bukan sebagai suatu capability, tetapi lebih 
condong sebagai miracle. Woodward (1999:61) menyebut pimpinan yang tidak memiliki 
wahyu, sering diragukan keabsahannya. Soeharto sebagai contoh ketika lengser tahun 
1998, dianggap kehilangan wahyu, sehingga bukan penguasa yang sah. Wahyu 
bersifat metafisis, tidak setiap pimpinan mendapat anugerah wahyu. Karena 
kepemimpinan bersifat metafisis, hampir-hampir tidak ada sistem rekruitmen pemimpin 
yang baik di negeri ini. Pemimpin muncul secara sporadis dan take for granted. 
Kadang-kadang di dalam menentukan pemimpin tidak ada penilaian track record dan 
quality (test kelayakan), andaikan ada sangat mendasar belaka.  

Dalam serat-serat Jawa pun hanya dicantumkan tentang karakter ideal seorang 
pemimpin, tetapi tidak ditunjukan ”bagaimana karakter itu dapat diproses”. Hal ini 
tergambar dalam konsep ”raja gung binatara ”. Gambaran tentang pengalaman  
metafisis para calon raja diuraikan panjang lebar oleh C.C. Berg (1974) dalam bukunya 
Penulisan Sejarah Jawa (terjemahan). Hal tersebut juga tergambar dalam serat-serat 
dalam tradisi Jawa (Poerbatjaraka, 1952). Konteks semacam ini telah memunculkan 
mitos yang beragam.Bahkan di kalangan keraton dan sekitarnya selalu ada 
mitos.Misalnya saja, mitos pada ringin kurung, mitos pada gamelan keraton, dan 
seterusnya adalah pertanda kekuasaan seorang pimpinan. Semakin banyak 
mitos,pimpinan semakin kuat kekuasaannya. 



Secara praktis, pandangan ini masih dianut oleh calon pemimpin-pemimpin di 
Jawa. Untuk mencalonkan dalam bursa kepemimpinan, banyak calon pemimpin 
melakukan ritual-ritual untuk mendapatkan kekuatan spiritual seperti memiliki/ membeli 
”azimat”, tapa kungkum, meminta restu ”orang pintar”, ritual tertentu, dan lain-lain. 
Sementara itu, hal terkait dengan kapabilitasnya sering diabaikan. 

Sementara itu, secara dramatis juga digambarkan oleh Ranggawarsita bahwa 
raja-raja di Jawa adalah keturunan dari Nabi Adam yang kemudian juga menurunkan 
dewa-dewa seperti Batara Guru dan Semar yang tampak dalam Paramayoga 
(Ranggawarsita, 1997). Khusus Semar, dianggap sebagai salah satu tanda turunnya 
wahyu sehingga siapapun yang diikuti Semar akan menjadi pemimpin yang baik 
(Subroto, 1957). Kepemimpinan semacam ini bersifat mistis. Figur mistis dijadikan 
backing kepemimpinan Jawa. Akibatnya, orang Jawa ada yang memegang teguh 
perilaku misitis dalam kepemimpinan. 

Nilai kepemimpinan Jawa bersifat etis, artinya apa yang diidamkan adalah sesuatu 
yang berdasar pada baik buruk, tetapi konsep aplikasi riil yang ditawarkan sama sekali 
tidak ditunjukan. Dengan kata lain, nilai-nilai yang disampaikan tidak disertai dengan 
semacam metode pencapaian. Konsep-konsep kepemimpinan yang disampaikan 
tampaknya merupakan konsep-konsep yang sangat pragmatis. Hal ini, misal misal, 
tampak dalam Serat Tripama (Tiga Perumpamaan) dari lingkungan Mangkunegaran 
yang mengidolakan tiga tokoh kontroversial: .Sebagai misal, kehadiran tokoh 
Kumbakarna, Adipati Karna, dan Sumatri (Patih Suwanda) terkait erat dengan fakta 
historis Mangkunegaran yang eksis di pihak perlawanan, khususnya terhadap 
Kasunanan yang merupakan simbolisasi dari Pandawa (raja-raja Mataram menganggap 
dirinya keturunan Arjuna) (Sudardi, 1995).  Keterkaitan simbolisasi tokoh ideal dengan 
fakta historis dapat dipahami dengan bagan berikut. 

 Tokoh Cerita Mangkunegara 

Kumbakarna Tokoh yang setia kepada 
Negara 

 Mangkunegaran berjuang dengan dalih 
mencintai dinasti Mataram 

Karna Setia pada Kurawa karena 
ditolong oleh Kurawa dan 
dijadikan Adipati, meskipun 
yang menolong adalah musuh 
adik-adiknya. 

Dalam sejarahnya, Mangkunegara 
adalah sentana Kartasura yang 
terbuang, ia dapat terangkat menjadi 
Adipati karena bantuan Belanda 

Suwanda Patih yang setia pada 
Arjunasasrabahu dan dapat 
menyelesaikan pekerjaan 

Mangkunegara dalam sejarah 
selanjunya banyak membantu Belanda 
dalam menumpas pemberontakan 
sehingga menjadi. 

  
Karena itu, dapatlah dipahami apabila konsep kepemimpinan dalam Tripama 

menampilkan tokoh-tokoh idealis yang kontroversial karena kedudukan Mangkunegara 
di zamannya dapat dikatagorikan sebagai tokoh yang kontroversial karena berani 
menentang Kasunanan. Munculnya idealisme terhadap tokoh-tokoh tersebut terkait 
aspek pragmatis, untuk membenarkan tindakan-tindakan Mangkunegara selama itu. 

 Kepemimpinan Jawa bersifat sinkretis, artinya konsep-konsep yang diambil 
adalah konsep-konsep yang berasal dari berbagai agama yang memiliki pengaruh pada 
pola pikir di Jawa, khususnya Islam dan Hindu. Pola pikir Islam biasanya disadap dari 



ajaran-ajaran sufi yang mengedepankan aspek wara’ (menjauhi kemewahan dunia) dan 
hidup sederhana sebagaimana para sufi yang meninggalkan kehidupan dunia untuk 
menuju kebahagiaan sejati (Sudardi, 2003).  Hal ini tergambar pada  idiom-idiom yang 
digunakan untuk pimpinan, khususnya raja. 

 Pengaruh Hindu Pengaruh Islam 

(1)   Gung Binatara (besar seperti 
dewa)  

(2)   ambeg paramarta (bagaikan 
dewa) konsep titisan Dewa 

(3)   panatagama (penata agama), 
(4)   herucakra (menyempurnakan 

pekerjaan) – sifat Wisnu 
(5)   senapati ing alaga (hulubalang di 

medan laga) (sifat Indra) 
(6)   astha brata (ajaran Seri Rama) 

sifat Wisnu 
(7)   dasa darma raja (ajaran bagi para 

raja) 

(1)   Ratu adil (raja yang adil)  
(2)   Kalifatullah (wakil Allah),    
(3)   Sayidin (yang dituakan/ dihormati) 
(4)   mengerti halal haram (paham akan 

agama). 
(5)   Sederhana (kehidupan nabi) 
(6)   loyal, tidak berwatak pedagang (cari 

untung) iklas 
(7)   rendah hati (tawadhu’) 

Ciri kepemimpinan di atas merupakan wujud mitologi kepemimpinan Jawa. Orang 
Jawa masih memanfaatkan ilmu mitos, berupa kepercayaan pada hal-hal gaib. 
Pemimpin selalu dikaitkan dengan hal ihwal di luar dirinya. Kemampuan orang Jawa 
mempelajari kekuatan di luar dirinya, sering dijadikan wahana kepemimpinan. Banyak 
pemimpin yang memiliki benda-benda bertuah, seperti keris, akik, baju khusus, dan 
lain-lain sebagai penjaga keselamatan dirinya.  

Keragaman pengaruh pada kepemimpinan Jawa telah mitos tersendiri. Setiap 
pemimpin mencoba mengaitkan kehidupan pribadi dan kelompoknya dengan mitologi. 
Mitologi kepemimpinan diperkuat dengan hadirnya ritual-ritual, buku-buku mistis, dan 
sejumlah paham lisan. Kelisanan sudah banyak mewarnai dunia kepemimpinan Jawa 
masa lalu hingga kini. Mitologi kepemimpinan Jawa juga dibentuk oleh system 
pemikiran Jawa. Orang Jawa yang banyak berkenalan dengan aneka paham spiritual, 
sudah membentuk pola kepemimpinan mitologis. 

 
C. Karakteristik Kekuasaan dalam Paham Jawa 

Kekuasaan dalam paham Jawa memiliki karakteristik khas. Kekuasaan Jawa 
selalu berkaitan dengan kewibawaan. Orang Jawa dianggap kharismatik apabila 
memiliki pengaruh dalam hal kepemimpinan. Barker (2005:234) menjelaskan bahwa 
kekuasaan itu terjadi dalam sebuah relasi. Ketika relasi terjadi maka ideologi setiap 
pimpinan pun akan muncul. Pada tataran itu ideologi dan identitas akan membentuk 
karakteristik tersendiri. 

Karakteristik kekuasaan di jagad pimpinan Jawa selalu mengaitkan dengan 
kekuatan gaib. Orang Jawa senantiasa memegang teguh kekuatan lain di luar 
dirinya, yang dapat membantu kelancaran kekuasaan. Anderson (Ali, 1986:24-25) 
dan (Setiawan, 1998:8-11) menjelaskan tentang karakteristik kekuasaan yang 
melekat pada paham kekuasaan Jawa, yaitu: 
a. Kekuasaan adalah memusat (sentralistis), tidak memancar, tidak berkurang atau 

bertambah, terkonsentrasi serta berkecenderungan menghisap kekuasaan lain. 



Karena sifat memusat tersebut maka tidak akan ada kekuatan lain yang 
dibiarkan otonom atau terlepas dari kendali pusat kekuasaan, karena hal ini 
selain mengganggu keseimbangan atau keharmonisan lingkaran kekuasaan, 
juga secara potensial membahayakan keberadaan pemegang kekuasaan 
tersebut. 

b. Kekuasaan berasal dari alam illahiah atau adikodrati yang tunggal, dan 
bukannya berasal dari rakyat sebagaimana teoriteori kedaulatan 
rakyat.lmplikasinya adalah tidak diperlukannya sail atau tidaknya sebuah 
kekuasaan (dari mana didapat), tidak diperlukannya justifikasi atau keabsahan 
secara moral, sehingga tidak mengharuskan pemegang kekuasaan memper-
tanggungjawabkan segala perbuatan kepada rakyat. Pertanggungjawaban moral 
kalaupun ada bukan merupakan hasil dari hubungan kekuasaan antara yang 
memerintah dengan yang diperintah, melainkan lebih sebagai bentuk tanggung 
jawab moral yang ditumbuhkan dari dalam diri sendiri. Para pemegang 
kekuasaan menurut paham kekuasaan Jawa menerima kekuasaan tersebut dari 
sumber adikodrati, dan kekuasaan yang diterima tersebut dianggap sebagai 
amanat atau tugas suci yang hanya mempunyai konsekuensi-konsekuensi 
tertentu dengan sumber atau asal kekuasaan dan bukannya dari pihak lain. 
Gagasan di atas sebenarnya berasal dari Anderson (1986), yang memandang 

budaya kekuasaan Jawa memiliki nilai tradisi. Kedua karakteristik kekuasaan 
tersebut sangat mempengaruhi perilaku elite politik di Indonesia. Karakteristik 
pertama, yaitu kekuasaan yang cenderung sentralistis, akan kita dapati dalam pola 
pengambilan keputusan elite politik di tingkat paling atas atau di setiap organisasi-
organisasi sosial politik umumnya. Kecenderungan yang demikian menempatkan 
pemegang posisi puncak sebuah kekuatan politik berperan sangat dominan atau 
menentukan dalam setiap proses pengambilan keputusan-keputusan (politik). Oleh 
karenanya kontrol yang sangat ketat adalah konsekuensi dari persepsi atas 
kekuasaan. 

Karakteristik kedua, karena kekuasaan berasal dari alam adikodrati, sehingga 
tidak mempunyai ikatan moral secara horisontal, mengakibatkan tidak adanya pola 
pertanggungjawaban sebuah keputusan atau kebijaksanaan elite kepada 
masyarakat umum. Barangkali bisa saja masyarakat didengar suaranya atau seolah-
olah dibuat mereka ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan, namun 
pada prinsipnya, persepsi tentang kekuasaan seperfi ini menon-aktifkan partisipasi 
arus bawah yang ada. 

Selain itu Paham kekuasaan Jawa ini juga melahirkan adanya budaya ewuh 
pakewuh. Budaya ini berujud dalam perilaku elite (dan mungkin masyarakat 
Indonesia umumnya) yang diekspresikan dalam prinsip rukun dan prinsip hormat. 
Menurut Mulder (1989), rukun berarti berada dalam keadaan selaras, tenang dan 
tentram, tanpa perselisihan dan pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling 
membantu. Sedang menurut Geertz (1973), berlaku rukun berarti menghilangkan 
tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi sehingga 
hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik. Ada dua segi tuntutan 
kerukunan; pertama, dalam pandangan Jawa masalahnya bukan penciptaan 
keadaan keselarasan sosial, melainkan untuk tidak mengganggu keselarasan yang 
diandaikan sudah ada. Prinsip kerukunan ini bersifat negatif, adanya tuntutan untuk 



mencegah segala cara kelakuan yang bisa mengganggu keselarasan dan 
ketenangan dalam masyarakat. Kedua, prinsip ini pada intinya tidak menyangkut 
pada sikap batin atau jiwa, tapi pada penjagaan keselarasan dalam hubungan 
pergaulan. 

Yang perlu dicegah adalah konflik-konflik yang terbuka dan diupayakan jangan 
sampai ada perselisihan dan pertentangan yang nampak terbuka. Inti dari prinsip 
kerukunan ialah tuntutan untuk mencegah segala kelakuan yang bisa menimbulkan 
konflik terbuka, demikian menurut Magnis-Suseno. Kaidah dasar kehidupan 
masyarakat Jawa berikutnya adalah prinsip hormat yang mengatakan bahwa setiap 
orang dalam bicara dan membawa diri harus selalu menunjukkan sikap hormat 
terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Pandangan ini 
berdasar pada suatu cita-cita masyarakat yang teratur baik, yang mana setiap orang 
mengenal tempat dan tugasnya sehingga dengan demikian ikut menjaga agar 
seluruh masyarakat merupakan suatu kesatuan yang selaras. Mereka yang 
berkedudukan tinggi harus dihormati sedang sikap yang tepat terhadap mereka yang 
lebih rendah kedudukannya adalah sikap kebapakan atau keibuan dan rasa 
tanggung jawab. Oleh karena demi tatanan sosial, orang jangan mau 
mengembangkan ambisi-ambisi, jangan mau bersaing satu sama lain, melainkan 
hendaknya puas dengan kedudukan yang telah diperolehnya dan menjalankan 
tugasnya masingmasing dengan sebaik-baiknya. Sebab menurut Mulder ambisi, 
persaingan, kelakuan kurang sopan, dan keinginan untuk mencapai keuntungan 
material pribadi dan kekuasaan merupakan sumber segala perpecahan, 
ketidakselarasan, dan kontradiksi yang seharusnya dicegah dan ditindas. 

Dari prinsip inilah muncul rasa `isin' atau malu, bila orang Jawa tidak mampu 
menunjukkan sikap hormat yang tepat. Dan prinsip hormat itu pula muncul adanya 
perasaan `sungkan' yang mendekati makna `isin'. Hildred Geertz (1986) melukiskan 
rasa `sungkan' sebagai "rasa hormat yang tidak sopan terhadap atasan atau sesama 
yang belum dikenal. Sungkan ini merupakan rasa maiu yang positif, sebab 
merupakan pengekangan halus terhadap kepribadian sendiri demi hormat terhadap 
pribadi lain". 

Kedua prinsip di atas menumbuhkan apa yang disebut budaya ewuh-pakewuh di 
kalangan elite politik. Pengaruh tersebut nampak sekali dalam perilaku para pejabat 
yang menduduki jabatan tertentu dengan para bawahannya. Pada level puncak kita 
dapati pola hubungan atasan bawahan yang menggambarkan pola hubungan 'bapak 
dengan anak'. Ada penghargaan dan rasa hormat yang sangat besar dari para 
pejabat yang lebih muda atau yunior terhadap senior mereka. Sering kata-kata 
pejabat senior dianggap sebagai petunjuk yang harus dilakukan tanpa boleh 
dibantah, karena kritik atau sanggahan akan menimbulkan jalinan hubungan yang 
tidak selaras dan harmonis lagi. 

Dalam hal pencalonan seseorang menjadi calon presiden atau wakil presiden 
tampak besarnya pengaruh kebudayaan ewuh-pakewuh di kalangan sementara 
pejabat tinggi. Pada tahun 1992 lalu banyak nama pejabat/menteri yang diunggulkan 
atau disebut-sebut sebagai figur yang pantas untuk dicalonkan sebagai presiden 
atau wakil presiden, seperti Pangab.lenderal Try Sutrisno, Rudini, Soesilo 
Sudarman, Sudharmono, B.J. Habibie, Menhankam Jenderal TNI Edi Sudrajat, yang 
mana kesemuanya adalah orang-orang yang masih atau pernah menjadi pembantu 



dekat presiden Soeharto. Ketika pers memburu komentar mereka sekitar pengajuan 
pencalonan, banyak yang memberi jawaban malu-malu atau bahkan cenderung 
menghindar untuk berkomentar. Ada semacam perasaan tidak etis untuk bicara soal 
pengganti presiden yang masih berkuasa. Akhirnya masalah pendominasian para 
pejabat dan mantan pejabat itu hanya sampai di tingkat perdebatan media massa. 

Keadaan tersebut tentu saja sangat mempengaruhi kekuatan-kekuatan politik 
yang ada dalam upayanya mencari calon alternatif (hal mana yang hanya `mungkin' 
dilakukan oleh PPP atau PDI). Memilih calon-calon presiden yang dianggap 
mumpuni, mempunvai legitimasi politik, mempunyai akseptabilitas yang tinggi, serta 
tingkat kepopuleran yang memadai hanya berasal dari kalangan pejabat atau man-
tan pejabat, merasa sungkan atau ewuh-pakewuh dengan senior mereka yaitu Pak 
Harto sendiri, maka semakin sulitlah bagi kedua partai yang lain. 

Kekuasaan Jawa memang bercampur dengan kekuatan lain. Wibawa pun ikut 
bermain dalam kekuasaan Jawa. Wibawa diformat secara politik dan kadang-kadang 
juga licik. Itulah dunia kekuasaan Jawa yang berusaha menyatukan sumber-sumber 
kekuasaan agar tetap cemerlang. Kekuasaan Jawa hendak di bangun di atas 
fondasi trah (turun-temurun). Suksesi kepemimpinan Jawa terus berpusar pada 
orang-orang dekat. Oleh sebab itu, kharismatik pemimpin selalu menjadi 
pertimbangan khusus. 

 
D. Wewenang dalam Kepemimpinan Jawa 

Setiap pimpinan memiliki wewenang memutuskan apa saja. Putusan seorang 
pimpinan akan berdampak luas. Oleh sebab itu, banyak pimpinan Jawa yang memiliki 
penasehat sebelum menggunakan wewenangnya. Buktinya, kasus PKS yang mbalela 
dalam kenaikan BBM, tidak segera ada tindakan dari SBY sebagai ketua Sergap. 
Padahal sudah sangat jelas bahwa SBY selaku presiden memiiki wewenang yang 
disebut hak prerogative. 

Kewenangan memang lekat dengan kekuasaan. Mau dipakai atau tidak 
tergantung keberanian mengambil resiko. Setiawan (1998:56-60) menjelaskan bahwa 
ada beberapa pengertian yang erat kaitannya dengan kekuasaan, yairi; wewenang 
(authority) dan legitimasi (legitimacy). Sama halnya dengan konsep kekuasaan, maka 
kedua konsep inipun bermacam-macam perumusan dapatdikemukakan. Menurut Max 
Weber (1864-1922) wewenang memiliki tiga macam, yaitu tradisional, karismatik dan 
legal rasional. Wewenang tradisional adalah wewenang yang berdasarkan atas 
kepercayaan di antara anggota masyarakat bahwa tradisi serta kedudukan kekuasaan 
adalah wajar dan patut dihormati. Wewenang karismatik mendasarkan diri pada 
adanya kepercayaan anggota masyarakat terhadap seseorang yang dianggap 
memiliki kesaktian dan kekuatan mistik. Soekarno dan Ayatullah Khomeini sering 
dianggap sebagai pemimpin karismatik meskipun memiliki unsur wewenang yang 
sifatnya legal rasional. Sedang wewenang legal rasional adalah wewenang yang 
mendasarkan diri pada kepercayaan adanya yang melandasi kedudukan seseorang 
pemimpin. Yang penting dalam hal ini bukan orangnya tetapi aturan-aturan (rules of 
the games) yang mendasar tingkah lakunya. Berkaitan dengan pendapat Max Weber 
tersebut, Laswell dan Kaplan"', mengartikan wewenang sebagai kekuasaan formal 
(formal power). Seseorang dianggap berwenang jika la berhak mengeluarkan perintah 
dan membuat adanya kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang dibuatnya. 



Selain konsep wewenang, juga dikenal konsep legitimasi. David Easton 
mengartikan legitimasi sebagai keyakinan dari anggota masyarakat bahwa sudah 
selayaknya bagi masyarakat untuk menerima dan mentaati seorang pemimpin serta 
bersedia nuemenuhi tuntutantuntutan dari pemimpin itu. Jadi legitimasi berkaitan 
dengan weweinang yang ada pada seseorang, kelompok atau penauasa yang menda-
sarkan din pada kewajaran, kesukarelaan dari anggota masyarakat. Kewajaran ini 
berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas 
dan prosedur yang telah diterima luas oleh masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang berlaku. Dilihat dari sudut penguasa, legitimasi mencakup 
kemampuan untuk membentuk dan mempertahankan kepercayaan bahwa lembaga-
lembaga atau bentuk-bentuk politik yang ada adalah yang paling wajar untuk anggota 
masyarakat. Jika dalam suatu sistem politik terdapat konsensus mengenai dasar dan 
tujuan-tujuan masyarakat, maka keabsahan (legitimacy) dapat tumbuh dengan kokoh, 
sehingga unsur paksaan serta kekerasan yang dipakai oleh setiap rezim penguasa 
dapat ditetapkan sampai seminim mungkin. Oleh sebab itu pimpinan dari suatu sistem 
politik akan selalu mencoba membangun dan mempertahankan keabsahannya di 
kalangan rakyat karena keabsahan tersebut merupakan dukun dan yang paling 
mantap. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa balk kekuasaan, wewenang , maupun 
legitimasi pada dasarnya mempunyai sifat relasional dan mempunyai peranan yang 
sangat penting dalam sistem politik. 

Setelah menelusuri aspek-aspek umum dari konsep kekuasaan dan konsep-
konsep yang berkaitan dengannya. Berikut ini akan dibahas mengenai konsep 
kekuasaan menurut faham budava Jawa.Konsep kekuasaan dalam budaya Jawa 
menurut Anderson (1986) ada empat. Keempat pokok uraian tersebut merupakan 
hasil abstraksi Anderson setelah melihat dan mempelajari literatur-literatur Jawa dan 
gejala-gejala kekuasaan adalah berkembang dalam sejarah kerajaan-kerajaan Jawa. 
yang menurutnya terbagi dalam seperti yang dikemukakan oleh Pangeran Poeger 
adalah Raja. Hal ini diperkuat oleh Serat Centhini." 

"pan ki dhalang sejati jatining ratu 
Sang ratu gantyaning nabi 
Nabi gantyaning hyang agung 
Ratu-ratu prasasating 
Hyang agung kang kadular 

Artinya, raja nabi (prabu-pandhita) adalah wujud Tuhan yang terlihat. Ini diperkuat 
juga oleh kata “kinarya wakiling Hyang Agung" dalam Wulang Reh yang melukiskan 
bahwa raja ber-tindak sebagai wakil Tuhan. Jadi kekuasaan menurut paham Jawa jika 
dikaitkan dengan politik merupakan ungkapan "kasekten" (sakti) atas dasar "wahyu'". 
Jadi meskipun penuh dengan misteri, kekuasaan itu konkrit adanya. Ini berbeda sekali 
dengan konsep kekuasaan nnenurut teori politik Barat yang mengatakan bahwa 
kekuasaan itu abstrak, artinya kekuasaan adalah hasil abstraksi, suatu rumusan untuk 
pola-pola interaksi sosial tertentu yang kebetulan sedang diamati. Kekuasaan itu ada 
jika sebagian orang, patuh pada kemauan orang lain baik dengan suka rela ataupun 
tidak dan seseorang/kelompok dapat dikatakan memiliki kekuasaan dengan 
menunjukkan hubungan sebab akibat antara seseorang atau kelompok tersebut 
dengan orang lain/kelompok lain.  



Hubungan sebab akibat itulah yang menganjurkan bahwa pimpinan menggunakan 
wewenangnya. Wewenang selalu bersifat pribasih dikelola secara samar-samar. 
Terlebih kepudi. Namun demikian kewenangan pimpinan sering dibatasi oleh aturan 
dan undang-undang. Di Jawa wewenang seorang pimpinan diatur oleh aturan. Setiap 
orang boleh melakukan klarifikasi jika hasil kepemimpinannya kurang sempurna. 

 
E. Tiga Kategori Pemimpin Jawa 

Pemimpin Jawa memang berbeda dengan yang lain. Setiap pimpinan memiliki 
gaya tersendiri. Setiap kondisi bawahan berbeda pun membutuhkan gaya yang 
berlainan. Clarker (Barker, 2005:342) menyebutkan bahwa gaya adalah kondisi 
pemaknaan budaya. Gaya membentuk sebuah identitas baru. Setiap gaya 
kepemimpinan memiliki nilai kategori yang berbeda. Kategori itu juga tergantung 
dengan kondisi yang dipimpin. 

Kategori kepemimpinan Jawa terbagi menjadi tiga hal, yakni, tingkatan (1) nistha 
(2) madya, dan (3) utama (hina-tengah-utama). Tentu saja yang paling berkualitas 
adalah tingkat utama. Keutamaan pemimpin Jawa akan banyak disukai oleh rakyat. 
Manakala pimpinan setiap elemen bangsa memahami keutamaan menjadi pemimpin, 
dia tidak akan jatuh pada kenistaan. Pimpinan nistha adalah yang paling banyak dibenci 
orang. 

Merebaknya kasus KKN di kalangan pemimpin, mungkin sekali karena mereka 
kurang (tak) paham tiga tingkatan kepemimpinan. Korupsi adalah barometer apakah 
pimpinan Jawa termasuk nistha ataukan utama. Belum lagi ditambah dengan persoalan 
grativikasi seks, yang sering melilit para pejabat negara. Kalau ada yang tahu, mungkin 
pimpinan kita baru sampai tingkatan madya (tengah). Bahkan, mungkin sekali ada yang 
sengaja memilih tingkatan nistha (hina). Jika yang terakhir ini yang menjadi pilihan, 
akibatnya tak jarang di antara pemimpin kita yang berurusan dengan hukum. 

Orang Jawa memang memiliki falfasah hidup madya (tengah). Namun dalam hal 
kepemimpinan, yang paling hebat tentu yang terkategorikan utama. Pimpinan utama 
jauh lebih membahagiakan rakyat. Pimpinan tersebut akan disanjung-sanjung, 
dihormati, dan dijaga keselamatannya oleh rakyat. Ketika pimpinan tersebut turun ke 
bawah, meninjau ke desa-desa, yang termasuk utama tidak perlu dipagar betis, rakyat 
akan menjaga dengan sendirinya. Berbeda pimpinan yang jatuh ke lembah kenistaan, 
keamanan dirinya akan selalu terganggu. Setiap keluar rumah, pimpinan tersebut 
banyak mengundang masalah. 

Menurut Babad Tanah Jawa, ada tiga kriteria seorang pemimpin bangsa dan 
negara. Yakni, mereka yang tergolong pemimpin nistha, madya, utama. Pertama, 
pemimpin yang tergolong nistha, adalah mereka gila terhadap harta kekayaan (melikan 
arta). Pemimpin semacam ini, biasanya ingin menyunat hak-hak kekayaan rakyat 
dengan aneka dalih dan cara. Harta kekayaan rakyat diatur sedemikian rupa, sehingga 
tampak legal, kemudian dikuasai semaunya sendiri.  

Biasanya, pemimpin nistha tersebut banyak dalih (julig) dan alibi betubi-tubi. Dia 
pandai bersilat lidah, seakan-akan bisa merebut hati rakyat, padahal ada pamrih. 
Pemimpin tipe ini hanya akan menyengsarakan rakyat terus-menerus. Dari sini, dapat 
kita teropong jauh – bagaimana pemimpin bangsa yang sedang bergulir ini. Bukankah, 
di antara para pimpinan memang ada yang sengaja atau tidak berusaha memakan 



harta rakyat? Bagaimana dengan kasus BLBI, Bulogate I dan II,  yang telah “menelan” 
elit politik. Cukup jelas. 

Berarti, ada kan pemimpin yang nistha? Silahkan dipertimbangkan, kalau kasus 
Akbar Tandjung yang berlarut-larut. Tarik ulur pembentukan Pansus Bulogate II, yang 
ditolak mentah-mentah partai Golkar – jelas sekali mengindikasikan ketercelaan 
pemimpin kita. Hal itu artinya di antara para pimpinan kita belum ada yang berani 
sebagai satria pinandhita, artinya mau legawa mengakui kesalahan. Yang ada, justru 
mencari pembenaran dengan dalih yang bertubi-tubi. Umumnya, pimpinan kita (lalu) 
menganggap rakyat masih bodoh seperti ketika orde baru.  

Kedua, pemimpin tergolong madya, bercirikan dua hal. Yakni, (1) pemimpin yang 
mau memberikan sebagian rejekinya kepada rakyat. Pemberian disertai niat tulus dan 
keikhlasan. Apalagi, kalau ada rakyat yang minta. Pimpinan madya, tak berusaha 
menggemukkan badan sendiri sementara rakyat di kanan kiri jatuh miskin tujuh turunan. 
Pemimpin madya, mau memberi sebagian harta tetapi tak boros. (2) pimpinan yang 
mampu menghukum rakyat yang berbuat dosa dengan sikap adil. Dalam menghukum 
tetap memperhatikan HAM (nganggo kira-kira lan watara). Jadi, pemimpin madya di 
negeri ini mustinya bersikap tak membedakan warga negara di depan hukum. Kalau 
masih ada orang yang kebal hukum dengan pura-pura sakit, sakit tak bisa 
disembuhkan, jelas tak adil. Mengapa tak dari dulu-dulu, ketika sehat diadili – kalau tak 
ingin mempermainkan hukum. 

Ketiga, pemimpin yang tergolong utama memiliki ciri bersikap berbudi 
bawaleksana. Artinya, mau memberikan sesuatu kepada rakyat secara iklas lahir batin. 
Mereka juga tak mengharapkan apa-apa dari rakyat, kecuali hanya pengabdian yang 
sesuai kewajibannya. Kecuali itu, mereka juga memiliki sikap teguh janji. Apa yang 
dijanjikan harus ditepati. Terlebih lagi janji kepada Tuhan, melalui sumpah jabatan. Jika 
sebelum menjadi pimpinan, pada saat kampanye mereka mengobral janji muluk-muluk 
– kini saatnya pimpinan kita membuktikan. Jika Megawati ingin ke derajat pemimpin 
utama, tentu pemberantasan KKN tak setengah hati. Kalau Mega mau mempelopori 
“hidup sederhana” dan membenahi birokrasi di negeri ini yang berbelit-belit, seperti 
diusulkan Barnas (Barisan Nasional) – memang oke, dia termasuk tingkat utama 
kepemimpinan. Berarti, demokrasi telah mengalir, tak tersumbat. 

Dengan demikian, sudah sepantasnya para pimpinan bangsa berlomba meraih 
derajat utama. Orang yang mampu mencapai derajat utama, akan terpilih terus dalam 
suksesi kepemimpinan. Berbeda dengan pimpinan yang hina, akan menjadi sampah 
masyarakat. Ketika mereka mati pun kadang-kadang rakyat tidak mau mengubur 
jenazahnya. Oleh sebab itu, setiap pimpinan mau tidak mau harus berupaya mencapai 
keutamaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 
FALSAFAH KEPEMIMPINAN JAWA 
 
A. Falsafah Kepemimpinan Politik Sumur dan Sungai 

Sumur dan sungai jelas amat popular di telinga kita. Keduanya berkaitan 
dengan air. Metafor ini, ternyata terkait dengan falsafah kepemimpinan Jawa. 
Sikap kekuasaan feodalistik Jawa terlihat pada cita-cita hidup yang menghormati 
kepahlawanan. Pahlawan dianggap memiliki kekuatan superior. Hal ini pun tidak 
salah, sebab penghargaan terhadap leluhur itu hal yang tidak dapat dilupakan 
dalam ranah kehidupan orang Jawa. Dengan falsafah sumur dan sungai, terlihat 
bagaimana orang Jawa menjalankan kepemimpinan. Penghargaan terhadap 
pahlawan, sebenarnya mengikuti falsafah sungai, artinya banyak memperhatikan 
pihak lain. 

Orang Jawa sering menggunakan falsafah sumur dan sungai. Sumur adalah 
sumber mata air yang jernih. Yang menarik, dari penggali sumur, selalu berprinsip 
sedalam-dalamnya, yang penting ada air bersih. Dia biasanya tidak 
memperhatikan kanan kiri yang kekurangan air. Penggali sumur juga tidak mau 
tahu, apakah airnya itu bermanfaat bagi orang banyak atau tidak.Umumnya, 
sumur di Jawa, hanya berguna bagi lngkungan keluarga (terbatas).  

Yang paling menyusahkan, falsafah sumur itu sering digelitik dengan 
ungkapan Jawa: sumur lumaku tinimba. Artinya,sumur itu dapat berfungsi ketika 
ditimba airnya. Air sumur akan diam jika tidak ditimba. Jika pemimpin Jawa 
menerapkan falsafah sumur, berarti selalu ingin dilayani. Pimpinan yang minta 
dilayani bawahan, jelas menyusahkan. Sudah sepantasnya seorang pimpinan itu 
melayani rakyat, bukn sebaliknya. Berbeda dengan politik model sungai. Falsafah 
yang dijunjung tinggi oleh sungai adalah kegunaan bagi orang lain. Air sungai 
jelas banyak brmanfaat bagi banyak orang. Air sungai juga bertugas membawa 
sampah-sampah hingga masuk ke lautan. Politik sungnai sungguh emiliki nilai 
lebih, dibanding sumur yang hanya mengandalkan kedalam dan kejernihan. 
Sungai, masih sering dicabang-cabang ke selokan dan parit-parit hingga 
menunjukkan kebermanfaatan air yang luar biasa. Jadi, kepemimpinan yang 
berfalsafah sungai pun harus mengalir terus-menerus, air berganti terus 
ibaratnya. 

Biarpun konteks sumur dan sungai terkesan tradisional, namun kalau 
berkiblat pada wawasan antropologi politik dan antropologi budaya Geertz 
(1992:169) kepemimpinan modern pun sering memanfaatkan drama-drama politik 
masa kuna (lampau). Bahkan, menurut dia masa lalu adalah “sebuah ember abu -
abu” yang dapat muncul di dunia kontemporer. Maksudnya, kepemimpinan masa 
lalu pun masih banyak yang relevan jika diterapkan di era sekarang. Maka, sudah 
jelas bahwa politik sumur dan sungai memang ada plus minusnya. Sumur 
memang ditanggung bersih airnya, tidak terkontaminasi.   Adapun sungai jelas 
sering kotor, namun manfaatnya luar biasa. Politik sumur sering hanya 
mementingkn pribadi. Kebutuhan pribadi dan keluarga atau kroninya yang 
diutamakan. Kini jelas sekali bahwa politik sumur sedang mewabah di negeri ini. 
Poliitik itu ada yang menyatakan keras, sering ada sentiment pribadi. Orang yang 
semula kawan, dalam politik bisa menjadi lawan. Dari detik ke detik, menit ke 



menit, ketika kepemimpinan sudah bercampur politik akan semakin panas. Tidak 
ada yang kekal dalam peristiwa politik tingkat apa pun. Politik, kekuasaan,dan 
kepemimpinan adalah tida hal yang saling terkait. Ketiganya dapat memoles 
suasana hingga melahirkan isme-isme baru. 

Pemimpin Jawa itu sebenarnya kaya strategi politik. Sri Sultan HB IX, adalah 
sosok pemimpin Jawa yang ahli politik dalam memimpin bangsa. Selain itu, dia 
juga ahli dalam laku kejawen. Kepahaman pimpinan tentang politik sejak era 
kerajaan, sudah teruji, hingga mampu menundung dan menendang penjajah, 
Pemimpin Jawa tahu kalau penjajah itu keras dan feodalistik, sehingga 
membutuhkan strategi politik untuk memukul mundur para pejajah. Politik 
semacam ini ternyata bermanfaat bagi bangsa Indonesia umumnya. Buktinya 
dengan politik sungai, mengalir deras, mengedepankan kegunaan, orang Jawa 
dapat menikmati kebebasan. 

Kepemimpinan yang dipandang bagus apabila secara politik bersifat 
demokratis. Demokratisasi adalah pancaran falsafah politik sungai. Sungai itu ada 
sumber, dari hulu menuju ke hilir, tidak pernah berat sebelah, semua yang 
membutuhkan dialiri sungai. Demokratisasi Jawa sebenarnya tergambar pada 
wawasan musyawarah. Musyawarah adalah seperti aliran sungai, yang 
mengutamakan kepentingan bersama. Dalam musyawarah terdapat ajaran 
ngemong sesama, artinya tolerensi terhadap sesame. Politik memang kadang-
kadang menyakitkan sesame. Tolerensi adalah wujud falsafah kepemimpinan 
sungai. Sungai senantiasa mengeluarkan sumber mata air, yang tidak pernah ada 
henti-hentinya,  

Namun, ketika politik Jawa berubah menjadi politik sumur, terlebih lagi kalau 
salah satu pihak sudah tersandung masalah hukum, seringkali politik berubah 
menjadi saling ejek dan mencemooh. Akibatnya sering hilang nilai 
demokratisasinya. Padahal, salah satu dari pemain kunci di dalam proses 
demokratisasi adalah para politisi. Politik sumur sering sudah mementingkan 
kebutuhan pribadi atu golongan (partai), hingga kesejahteraan rakyat terganggu. 
Sumur tidak pernah mengalir sendiri dalam kejernihan, kecuali limbah sumur. 

Ketika politikus mau mengendalikan diri, tidak otoriter, melainkan selalu 
menjunjung tinggi kehormatan orang lain, jadilah demokrasi. Demokrasi 
merupakan pantulan konsep air sungai, yang dalam budaya Jawa disebut mbanyu 
mili, artinya mengalir tiada henti. Sebenarnya kita tidak membicarakan hal ini 
secara terpisah di dalam naskah, dan ada alasan yang bagus untuk itu. Seorang 
politikus di bawah Soeharto bukanlah politikus pada umumnya, dalam pengertian 
demokratis, mendapatkan prestise dan membawa aspirasi rakyat, bertindak 
sebagai perantara kekuasaan antara rakyat dan penguasa negara, dan 
mengadakan tawar-menawar dengan pendukung kekuasaan yang lain dan di 
dalam pikirannya terdapat kepentingan yang terbaik dari pemilihnya. Orang-orang 
yang menjalankan negara di bawah Soeharto merupakan birokrat patrimonial, 
menjadi klien negara seperti yang telah dibicarakan di atas. 

Politik Jawa biasanya tetap berpegang teguh pada nilai sopan santun. 
Sekecil apa pun, politik Jawa harus bermanfaat bagi orang lain. Itulah getah dari 
sebuah aliran sungai, yang sangat berbeda jauh dengan politik sumur. Politik 
yang berbau seperti orang mengeduk sumur, sedalam apa pun, sejernih apa pun 



hanya bermanfaat secara terbatas. Penggali sumurpun tidak mau menengok apa 
yang terjadi di akanan kiri, yang penting mendapatkan mata air. Berbeda dengan 
politik bergaya sungai, sedikit banyak tentu banyak bermanfaat bagi orang lain. 
Sungai memiliki mobilisasi yang hebat biarpun tidak terlalu jernih seperti sumur. 
Yang lebih hebat ketika sungai itu mengalir dalam kondisi jernih, berasal dari 
sumber mata air asli. Sungguh akan lebih bermanfaat apabila sungai itu mengalir 
jernih, menyehatkan, dan indah dipandang. 
 
B. Falsafah Kepemimpinan Prasaja dan Manjing Ajur-ajer 

Kepemimpinan prasaja (sederhana) adalah suatu falsafah hidup. Pemimpin yang 
memegang teguh kepemimpinan prasaja diduga tidak akan menyengsarakan rakyat. 
Paling tidak, dengan hidup sederhana, tentu tidak ada niat untuk korupsi ketika 
memimpin bangsa. Selain sikap sederhana, tanpa keinginan bermacam-macam (neka-
neka), pemimpin perlu bersikap ajur-ajer. Artinya, pemimpin mampu melakukan 
treatment, untuk menjadi rakyat. Ajur-ajer akan mendorong pimpinan merasa memiliki 
rakyat, sehingga ingin melindungi dan mensejahterakan. 

Kepemimpinan memang membutuhkan hati. Kalau diperhatikan, kepemimpinan 
Jokowi, sungguh dapat meyakinkan hati rakyat Jakarta. Dia memimpin dengan hati, 
dengan gaya blusukan. Blusukan merupakan strategi ampuh untuk merebut hati rakyat. 
Bahkan ada pendapat dengan gaya blusukan, rakyat menjadi semakin dekat. Seolah-
olah pimpinan dapat “menjadi” rakyat, mampu merasakan keinginan dan perasaan 
rakyat. Inilah kepemimpinan yang mampu manjing ajur ajer. 

Blusukan di era para raja disebut bercengkerama. Mulkhan (2919:274-275) 
membenarkan bahwa bersengkerama, berdialog, dan berkomunikasi dengan warga 
agar setiap warga dapat curhat kepada pemimpin, merupakan wujud pemimpin kultural. 
Jokowi memang memang memiliki magnit kepemimpinan, dalam hal cengkerama 
(blusukan). Dia mampu menakhlukkan hati rakyat, dengan gaya yang lugu (polos) dan 
sederhana. Bahkan ada yang mengusulkan agar dia mencalonkan atau dicalonkan 
menjadi presiden RI pada Pemilu mendatang. Sampai saat ini sudah terbit belasan 
buku yang mengupas Jokowi. Semenjak memenangkan pilkada DKI Jakarta, Jokowi 
menjadi sebuah magnet yang memiliki daya tarik besar bagi Indonesia. Ia sosok 
pemimpin yang memiliki khariamatik, dekat dengan rakyat kecil, hidup sederhana. 
Keadaan inilah yang menaikkan daya pilih rakyat. Oleh karena, rakyat sudah lama 
merasa dibuat resah dengan sosok kepemimpinan yang tidak merakyat. 

Sebagai orang Jawa, Jokowi benar-benar mengimplementasikan nilai-nilai 
falsafah hidup Jawa dalam kehidupannya, terlebih dalam menduduki kursi 
kepemimpinan. Ki Nardjoko Soeseno, yang menulis buku “Falsafah Jawa Soeharto & 
Jokowi menyatakan bahwa kedua pemimpin tersebut tergolong pemimpin yang 
kharismatik. Berbeda dengan buku-buku lain, dalam buku ini Nardjoko mengupas jati 
diri Jokowi sebagai orang Jawa yang mampu menjadi sosok pemimpin ideal terlebih 
lagi jika dibandingkan dengan Soeharto, presiden RI ke-2. 

Nardjoko menghadirkan buku ini di tengah-tengah zaman dimana sulit kita 
temukan teladan pemimpin sejati. Menurut dia, gaya kepemimpinan Soeharto dan 
Jokowi patut dicontoh semua pemimpin di negeri ini. Saat ini Jokowi tidak hanya dicintai 
rakyat Jakarta dan Solo, melainkan seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu Soeharto, 



dengan berbagai kesalahan yang dialamatkan kepadanya, malah sekarang dirindukan 
oleh rakyat yang menjelek-jelekkannya. 

Soeharto memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Di awal kepemimpinannya, 
Soeharto menentukan arah kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia secara jelas. 
Bahkan Obama, menurut kesaksiannya ketika hidup di Jakarta menganggap bahwa 
apa yang dilakukan Soeharto ketika membangun Jakarta begitu menakjubkan. Selain 
itu, keberpihakannya kepada petani sangat jelas. Pemimpin yang mampu memihak 
rakyat, jelas mampu manjing ajur-ajer. Biasanya pemimpin semacam ini banyak 
disegani rakyat. 

Dalam uraiannya, Nardjoko mengungkapkan falsafah yang dianut Soeharto dan 
Jokowi. Misalnya, kena cepet ning aja ndhisiki, kena pinter ning aja ngguroni. Artinya, 
boleh cepat asal jangan mendahuluhui, boleh pandai asal jangan menggurui. Falsafah 
yang berupa peribahasa tersebut mengajarkan bahwa bawahan harus dapat bekerja 
sama dengan atasan dan tidak boleh 'sok' apalagi mempermalukan atasan. Falsafah ini 
tidak dimaksudkan untuk menghambat karir seseorang dalam bekerja, tapi malah 
sebaliknya untuk meningkatkan gairah hidup masyarakat. Rakyat boleh selalu 
berkreasi, namun harus berpegang teguh pada komando dan aturan pimpinan. 

Meski falsafah ini sudah banyak dilupakan oleh masyarakat Jawa, namun kita bisa 
melihat bagaimana sikap Soeharto terhadap Soekarno, yakni meski dianggap bersalah, 
Soekarno tidak lantas diadili oleh pemerintahan Soeharto. Ini bukan nepotisme, tetapi 
sikap yang tegas karena kasus tersebut tidak jelas pangkalnya. Ketegasan pemimpin 
penting, namun harus dilandasi nalar yang jelas. Jika tidak ada alasan yang jernih, 
ketegasan pimpinan dapat berubah menjadi diktator. 

Falsafah ini juga diterapkan Jokowi ketika menjabat sebagai Walikota Solo dengan 
mencium tangan Bibit Waluyo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Meskipun secara 
kualitas kepemimpinan Jokowi lebih hebat, namun Jokowi tidak sungkan-sungkan 
melakukan hal tersebut. Tindakan mencium tangan atasan, merupakan refleksi 
percikan hati yang tulus. Ketulusan dijiwai oleh pribadi yang andhap asor, artinya 
merendahkan diri. Kerendahan hati pula yang dapat membangun watak kepemimpinan 
prasaja dan manjing ajur-ajer. 

Atas dasar falfafah kepemimpinan Jawa prasaja dan ajur-ajer, maka pegangan 
pokok pemimpin yaitu falsafah: (1) Aja Gumunan, (2) Aja Kagetan lan dan (3) Aja 
Dumeh. Falsafah Aja Gumunan ini mengajarkan pemimpin untuk bersifat tenang dan 
berwibawa, tidak terlalu terheran-heran dengan suatu hal. Bila pemimpin senang heran, 
akan memunculkan rasa ingin yang kadang-kadang menempuh jalan pintas. Heran itu 
penting, tetapi kalau berubah menjadi terheran-heran sering kurang wajar.  

Falsafah kepemimpinan aja kagetan, adalah rasa tidak menunjukkan sikap kaget 
jika ada hal di luar dugaan, dan tidak boleh sombong. Falsafah ini bukan berarti 
pimpinan itu anti kemajuan. Kaget adalah kondisi jiwa yang kurang wajar dan 
seimbang. Pimpinan yang tidak mudah kaget menyaksikan berbagai hal, tentu masih 
diperbolhkan. Falsafah ini mulai ditinggalkan kebanyakan pemimpin Jawa. Mereka 
terlalu responsif dalam menyikapi suatu permasalahan, mudah emosi dan gemar 
melakukan perang media hanya untuk merespon sesuatu yang sebenarnya jika 
didiamkan tidak membawa masalah apa-apa bagi dirinya.  

Falsafah aja dumeh ini sering menjadi bumerang bagi seorang pimpinan, 
Seringkali pimpinan merasa sebagai keturunan ningrat, mantan menteri, dan 



sebagainya. Rasa berbangga diri dengan menepuk dada, sebenarnya hanya dilakukan 
oleh pemimpin yang gila jabatan. Lebih membahayakan lagi kalau pimpinan terlalu 
tergila-gilajabatan, seringkali lupa diri. Berbeda dengan pemimpin yang mengetahui 
tentang diri sendiri, kekurangan dan kelebihan tentu menjadi modal dalam memimpin 
bangsa ini. Ketika dumeh itu yang berkembang pada diri pemimpin, buahnya adalah 
kesombongan diri. Pimpinan demikian biasanya kurang sukses, karena hanya akan 
menjadi nerkhisus. Pemimpin yang merasa sukses sendiri, tinggal menunggu waktu, 
tentu akan tergeser. Biarpun pergeseran seorang pimpinan itu wajar, namun kalau 
belym saatnya sudah geser seringkali menyakitkan. 
C. Kepemimpinan dan Kebenaran Hidup 

Kebenaran hidup selalu dipandu oleh falsafah hidup seseorang. Setiap orang 
memiliki jiwa kepemimpinan yang berbeda-beda. Orang Jawa memiliki falsafah untuk 
meraih kebahagiaan perlu menjadi pemimpin. Hal ini didorong oleh filosofi hidup yang 
kajeng keringan. Kajen berarti terhormat, disbanding orang lain. Posisi terhormat itulah 
yang memotivasi orang Jawa mau duduk sebagai pimpinan. Kajen adalah suasana 
batin yang merasa lebih (kacek) disbanding orang lain. Suasana itu amat abstrak, tidak 
dapat dijelaskan secara rinci, namun dapat dirasakan. 

Kajen adalah kebenaran hidup yang dituntut oleh akal sehat. Itulah sebabnya, 
orang Jawa merasa lengkap hidupnya apabila telah memiliki: (1) tahta, (2) wanita, (3) 
harta, dan (4) wanita (bagilaki-laki). Keempat hal itulah yang menyebabkan orang Jawa 
kajen, dihormati dan disegani orang lain. Bahkan kalau ada peristiwa jagongan di desa, 
orang kajen akan didudukkan di jajaran paling atas. Orang kajeng tidak mungkin duduk 
lesehan dekat pintu atau jalan keluar.  

Wayang selalu membawa suara kebenaran hidup. Konsep kebenaran banyak 
didukung oleh para tokoh, yang mengemban misi kesempurnaan. Setiap pemimpin 
membawa misi untuk memperjuangkan kebenaran. Oleh sebab itu, dengan menghayati 
wayang seorang pimpinan akan semakin memiliki pegangan yang bermakna. Yang 
dicari sebenarnya tidak sekedar kebenaran dalam budaya Jawa,melainkan ketepatan 
(pener). Konsep bener lan bener, artinya benar dan tepat sanget dibutuhkan bagi 
seorang pimpinan. Pimpinan perlu memperhatikan titik kebenaran dan ketepatan agar 
tidak salah arah dalam mengambil kebijakan. Orang yang bijak, tentu semakin 
mendapatkan perhatian bawahan.  

Setidaknya ada tiga jenis kebenaran yang mewarnai nilai-nilai yang terdapat di 
dalam budaya Jawa yang tercermin di dalam ajaran dan kisah-kisah simbolis dalam 
wayang. Kebenaran etis ialah kebenaran yang dinilai berdasar etika, baik buruk seperti 
balas budi. Nilai yang dibawa oleh Karna adalah nilai etis ketika seseorang harus 
berperang dengan saudara-saudara ang karena ingin membalas budi kepada 
seseorang yang telah ”memuliakannya”. Kebenaran ini syah, tetapi akan menjadi 
dilematis ketika yang dibela adalah tokoh-tokoh yang berpihak kepada kejahatan. 

Kebenaran dogmatis adalah kebenaran dalam rangka membenarkan suatu 
dogma, suatu keyakinan, atau suatu kepercayaan. Kebenaran model ini dilakukan oleh 
Kumbakarna ketika ia harus membela negaranya dengan prinsip membela tanah airnya 
yang diserang musuh. True or wrong is my country. Kebenaran ini dapat menimbulkan 
nilai heroisme yang tinggi. Tetapi Kumbakarna memasuki suasana tragis karena 
negaranya diserang akibat pimpinan negara melakukan suatu kejahatan. Situasi hati 
Kumbakarna terbelah antara membela negara dan membela kejahatan. 



Termasuk kebenaran dogmatis adalah kebenaran otoriter, yakni kebenaran yang 
dipaksakan oleh otoritas kekuasaan. Dalam tradisi Jawa, kisah tragis terkait kebenaran 
otoriter ini adalah cerita antara Panembahan Senopati dan Mangir Wanabaya. Ketika 
Mangir Wanabaya datang ke panembahan Senopati lalu mau sujud kepada mertuanya, 
Mangir Wanabaya sebenarnya sudah berada dalam “kebenaran hakiki” yang didorong 
oleh kekuatan universal “cinta dan penghormatan”. Namun, sikap Panembahan 
Senopati yang kemudian membenturkan kepala Mangir Wanabaya ke watu gilang tidak 
lain karena ia menggenggam kebenaran otoriter bahwa Mangir Wanabaya  seorang 
musuh yang mengancam kerajaannya. 

Kisah pemakaman Mangir  Wanabaya yang separuh berada di dalam makam 
karena diakui sebagai menantu dan separuh di luar makam karena diangga musuh 
adalah sebuah cacatan tentang tragedi manusia dalam memahami tingkatan 
kebenaran. Kebenaran hakiki adalah kebenaran berdasarkan nilai-nilai yang hakiki 
(ultimate value), yakni nilai-nilai yang abadi dan universal di dalam tata kehidupan tanpa 
memandang darimana nilai itu berasal. Nilai ini tidak memihak.   

Dalam Ramayana kebenaran hakiki tampak pada tokoh utama Rama yang 
berperang bukan semata-mata rebutan wanita, tetapi ia hadir sebagai titisan Wisnu 
yang akan “memayu hayuning bawana”.  Hal ini terbaca oleh Wibisana yang justru 
menyeberang ke pihak Rama, seseorang yang sama sekali tidak ada kaitan darah. 
Perpindahan Wibisana ke pihak Rama adalah sesuatu yang dramatis karena tentu 
bukan perkara mudah baginya untuk diterima Rama karena Wibisana adalah adik 
tersayang Rawana, termasuk sentana Alengka. Kecurigaan sebagai mata-mata pasti 
akan muncul. Di piahk lain, bagi negaranya Wibisana adalah seorang pengkhianat. 
Namun, apa yang dlakukan Wibisana adalah suatu usaha memperjuangkan nilai-nilai 
kebenaran hakiki. 

Tokoh Arjuna dalam Mahabharata adalah tokoh yang menyuarakan kebenaran 
hakiki tersebut. Arjuna melepaskan rasa pribadi ketika harus “menghabisi” orang-orang 
terhormat di matanya (kakek Bisma) dan kemudian harus menghadapi kakak 
sekandungnya, Karna. Timbul gundah di dalam hati Arjuna, tetapi kegundahan ini 
kemudian sirna dengan disampaikannya ajaran ilahiah oleh Krisna di dalam Baghawat 
Gita bahwa Arjuna berperang semata-mata menjalankan darma dalam rangka 
menghancurkan angkara murka di muka bumi, meskipun angkara  itu melekat pada 
orang-orang terdekat dan dicintai. 

Budaya Jawa adalah sebuah budaya yang telah melewati masa perkembangan 
yang panjang. Bukti-bukti arkeologi menunjukan bahwa sejak abad ke-4 (masa 
Tarumanegara di Jawa Barat), budaya Jawa telah memiliki kedudukan mantap dalam 
bentuk institusi dengan sistem yang baik. Kemudian abad ke-7 juga muncul Kalingga di 
Jawa Tengah. Masa perkembangan dari abad ke-4 sampai dengan abad ke-21 ini tentu 
mengalami perkembangan dan pasang surut dan tentu saja perubahan-perubahan. 

Dewasa ini, model kepemimpinan Jawa telah lebur ke dalam model kepemimpinan 
nasional Indonesia. Sebagai suku bangsa terbesar, konsep-konsep Jawa sangat 
berpengaruh dalam dinamika sosial politik Indonesia. Bahkan, idiom-idiom Jawa seperti 
aja dumeh, gotong royong, rukun, tepa selira adalah contoh-contoh idiom Jawa yang 
sudah menasional. 

 
              



D. Falsafah Kepemimpinan Suket teki 
Suket teki berarti nama rumput, seperti padi pendek. Sengaja pada tulisan ini 

dipakai istilah suket teki, bukan rumput teki. Istilah ini saya pinjam dari sebuah novel 
berjudul Suket Teki, yang saya tulis tahun 1986. Novel ini telah memenangkan 
sayembara menulis novel di PKJT, Yayasan Citrapariwara Jawa Tengah. Yang 
menarik, metaphor suket teki itu adalah menawarkan wacana kepemimpinan khas 
Jawa. Suket teki adalah lambang watak orang Jawa, yang tidak pernah hilang, 
tumbuh terus, dan sulit diberantas. 

Ada pepatah Jawa yang mnyatakan “gawan bayi, ciri wanci ginawa mati.” 
Artinya, watak seorang pimpinan yang sulit dihilangkan. Watak pimpinan yang 
menahun, sudah mengendap, sehingga sulit dipengaruhi orang lain. Itulah kondisi 
suket teki, memang sulit dimatikan dengan cara apa pun. Konotasi pemimpin 
berfalsafah suket teki tidak selalu baik. Maksudnya, pimpinan suket teki berarti 
wataknya yang jelek sulit dihilangkan. Banyak pemimpin yang berwatak otoriter, 
senang perintah (dhawuh) saja, tanpa memperhatikan kondisi bawahan. 

Celakannya, kalau suket teki itu sudah menggerogoti otak pimpinan sehingga 
mau korupsi biarpun tahu kalau salah. Korupsi terus terjadi dan sulit diobati bukan 
hanya pada pemegang kekuasaan di tingkat atas, tetapi turun hingga pada para 
individu birokrat di dinas setempat. Korupsi sudah bersifat sistemik, ibaratnya kalau 
suket teki, biarpun dibakar hanya lenyap sebentar, lalu tumbuh lagi. Hal ini berarti 
bahwa seseorang pengusaha atau pejabat dapat diganti, tetapi korupsi tetap ada. 
Biarpun Presiden RI diganti siapa pun korupsi tetap merajalela.Oleh karena, yang 
terjadi adalah mental koruptur sudah seperti suket teki.Maksudnya, suket teki itu 
kelihatannya halus, tetapi masuk ke sendi-sendi apa saja. Suket teki akan tetap 
hidup dan berkembang, biarpun telah dibabat dan dibakar. 

Krisis keuangan Asia akhirnya mengungkap praktek-praktek perbankan dan 
perusahaan yang korup dan curang. Latar belakang kegagalan sistem ekonomi telah 
disajikan oleh Raillon. la membicarakan berbagai jalan pintas yang diambil oleh 
pengusaha dan pejabat untuk meningkatkan secara luar biasa investasinva, 
termasuk kontrak curang, transaksi keuangan tidak transparan, dan perlindungan 
rnelalui patronase politik. Untuk jangka pr ndek, praktek-praktek ini mungkin efektif, 
dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Tetapi karena 
skala dan langkahnya meningkat drastik, dan tidak adanya checks-and-balances dan 
pengawasan, KKN dan ketidakadilan menjadi makin jelas. Raillon menggambarkan 
suatu borjuasi birokratis yang mengumpulkan uang, tetapi tanpa menanggung risiko, 
tanpa memperlihatkan kewiraswastaan, atau mengembangkan manajeman baku 
yang profesional. Hal itu cukup dengan patronase personal saja.  

Mengapa moral menjadi terkikis dengan cara demikian? Kartodirdjo (1993:190) 
menyatakan bahwa dalam kehidupan politik terutama di kalangan priyayi Jawa, telah 
terjadi diskontinuitas. Kehidupan priyayi menunjukkan betapa dalamnya dan berakar 
kecenderungan paternalistik birokrasi masa kini. la menyatakan bahwa struktur ini 
diperkuat balk oleh pemerintah Belanda maupun Soeharto. Birokrasi yang timbul 
pada masa kemerdekaan membawa banyak kepemimpinan ideal yang gagal. 
Kontinuitas kepemimpinan di kalangan priyayi tidak selamanya langgeng. Priyayi 
Jawa yang dikenal halus, sekarang sudah mengenal orupsi besar-besaran, yang 
merugikan rakyat. 

http://raillon.la/
http://kini.la/


Hal tersebut, terjadi karena suket teki selalu hadir di jagad kepemimpinan. 
Tindakan yang ingin memperkaya diri dan merugikan orang lain adalah metaphor 
suket teki, yang sulit diberantas tuntas. Padahal korupsi dan kolusi tanpa moral 
berakibat krisis kepemimpinan yang meluas pada awal tahun 1990-an dan makin 
tersingkir-nya kelas menengah intelektual dari negara. Semua ini memerlukan 
penyusunan kembali tatanan poiitik yang ada. kelompok-kelompok yang penting di 
dalam masyarakat mulai bersaing untuk memperoleh kekuasaan dan para 
pendukung rezim yang lebih bertanggung jawab dan dapat dipercaya (yang 
demokratis) mempunyai kedudukan tawar-menawar yang kuat. Krisis rezim ini 
berakibat, seperti demikianlah yang sering terjadi, perpecahan elit - dan ketika para 
pembantu Soeharto memutuskan bahwa masa depan mereka lebih baik tanpa 
presiden dan berbalik menentangnya, Soeharto hanya memiliki sedikit pilihan 
kecuali turun tahta. 

Demokratisasi seringkali merupakan masalah pilihan dan taktik. Di dalam masa 
demokratisasi di Eropa dan Amerika seabad yang lalu, kelompok elit dapat 
menerima demokrasi jika hal itu tidak mengancam kepentingan mereka. Gerakan 
rakyat - kaum radikal, serikat buruh, dan sebagainya - menghendaki kekuasaan 
penuh. Kaum borjuis, yang ingin melindungi kepentingan ekonominya, terpaksa 
mengadakan konsesi politik. Akibatnya adalah terpisahnya antara ekonomi dan 
politik, apa yang biasa kita pandang sebagai demokrasi liberal.  

Masalah inti di dalam proses demokratisasi adalah bagaimana elit yang sedang 
berkuasa dapat memperkuat kembali kekuasaan mereka atau menyerahkan 
kekuasaan tanpa mengorbankan kepentingan utama, dan bagaimana kaum pro-
demokrat dapat meyakinkan elit yang ulet bahwa alternatif yang demokratis itu 
adalah yang paling menguntungkan bagi semuanya. Ketika saya Antlov (2001) 
menulis ini, pada bulan April tahun 2001, konflik ini sedang marak, mengenai 
masalah seperti mengadili Presiden Abdulrahman Wahid, perkara-perkara korupsi, 
dan kebijakan desentralisasi.  

Di dalam proses ini, keahlian politik merupakan hal yang sangat penting. 
Demokratisasi bukanlah sekedar adanya pra-kondisi tertentu (ekonomis atau 
kultural) melainkan "terletak pada melakukan perpindahan (kekuasaan) itu menarik, 
mudah atau dengan paksaan. Akhirnya hal itu dapat tergantung pada sifatnya yang 
menarik bagi alternatif-alternatifnya" (Palma, 1990: 30). Terlalu pagi untuk 
mengatakan tipe kompromi politik yang mana yang harus dicapai di Indonesia, tetapi 
kompromi itu mungkin termasuk pembagian kekuasaan regional yang baru, 
hubungan yang tetap ada antara ekonomi dan politik (artinya, bukan ekonomi liberal 
seperti digambarkan diatas), dan diteruskannya peranan sipil yang dilakukan oleh 
militer.  

Perlu di ingat di jagad suket teki memang aneh. Orang Jawa yang berhati suket 
teki, sebenarnya tidak mengenal kompromi, bahkan dendam selalu berkobar secara 
diam-diam. Ketika seorang pimpinan disakiti, bawahan dirugikan, kata yang tepat dan 
dipuja oleh mereka adalah titenana. Titenana adalah penyemaian suket teki yang tidak 
pernah punah. Kepemimpinan suket teki, biasanya memakan korban yang 
berkelanjutan, tidak jelas ujung pangkalnya. 

 
 



BAB III 
MORALITAS KEPEMIMPINAN JAWA 
 
A. Amanah Moral Sang Raja  

Amanah adalah perintah (dhawuh), yang memuat tugas dan kesanggupan moral. 
Amanah adalah kewenangan pimpinan sesuai dengan kitah raja. Kerajaan adalah 
potret tatanan moral simbolik yang adiluhung. Dari sisi antropologi budaya, keraton 
selalu meletakan legitimasi sebagai sebuah amanah moral. Semakin tinggi tingkat 
legitimasi keraton, tatanan moral akan dianut oleh warga. Dalam pandangan Geetz 
(1992:145) secara antropologis legitimasi itu merupakan upaya pimpinan menguasai 
orang lainnya. Penguasaan tersebut diakumulasikan dengan tatanan moral. 

Sri Sultan HB X (2010) adalah sosok pemimpin kerajaan Jawa, yang telah berhasil 
mengikuti perkembangan jaman, tetapi tetap memperhatikan tatanan moral. Sang raja 
selalu menegaskan dalam berbagai pertemuan dengan warga masyarakat bahwa 
masalah kepemimpinan Jawa tampaknya masih sangat relevan untuk dikaji dan 
diaktualisasikan dalam era global sekarang. Tentunya, dengan beberapa sentuhan 
yang benar-benar disesuaikan dengan tuntutan, tantangan, dan saat yang tepat untuk 
penerapannya. Falsafah Kepemimpinan Jawa sendiri sebenarnya dapat kita telaah dari 
ajaran Manunggaling Kawula Gusti, yang mengandung dua substansi, yakni 
kepemimpinan dan kerakyatan. Hal ini dapat ditunjukkan dari perwatakan patriotis Sang 
Amurwabumi (gelar Ken Arok) yang menggambarkan sintese sikap bhairawa-anoraga 
atau ‘perkasa di luar, lembut di dalam’. 

Kepemimpinan raja memang memiliki kekhususan. Raja adalah sentral 
pengambilan keputusan. Hal ini dimanifestasikan dalam sikap yang selalau menunjuk 
dan berakar ke bumi, atau bhumi sparsa mudra. Intinya adalah kepemimpinan yang 
berorientasi kerakyatan yang memiliki komitmen setia pada janji, berwatak tabah, 
kokoh, toleran, selalu berbuat baik, dan sosial. Dalam sebuah seminar tentang 
Kepemimpinan di Milenium III, beberapa waktu lalu, saya pernah memaparkan prinsip-
prinsip kepemimpinan Sultan Agung, diungkapkan lewat Serat Sastra Gendhing, yang 
memuat tujuh aturan moral. Tujuh aturan itu merupakan wujud pimpinAN Jawa sebagai 
amanah. Karya besar ini merupakan akumulasi ajaran moral kepemimpinan sang raja 
Mataram. 

Pertama, Swadana Maharjeng-tursita, seorang pemimpin haruslah sosok 
intelektual, berilmu, jujur, dan pandai menjaga nama, mampu  menjalin komunikasi atas 
dasar prinsip kemandirian. Kedua, Bahni -bahna Amurbeng- jurit, selalu berda di depan 
dengan memberikan keteladanan dalam membela keadilan dan kebenaran. Ketiga, 
Rukti-setya Garba-rukmi, bertekad bulat menghimpun segala daya dan potensi guna 
kemakmuran dan ketinggian martabat bangsa. Keempat, Sripandayasih- Krani, 
bertekad menjaga sumber-sumber kesucian agama dan kebudayaan, agar berdaya 
manfaat bagi masyarakat luas. Kelima, Gaugana- Hasta, mengembangkan seni sastra, 
seni suara, dan seni tari guna mengisi peradapan bangsa. Keenam, Stiranggana-Cita, 
sebagai lestari dan pengembang budaya, pencetus sinar pencerahan ilmu, dan 
pembawa obor kebahagiaan umat manusia. Ketujuh, Smara bhumi Adi-manggala, 
tekad juang lestari untuk menjadi pelopor pemersatu dari pelbagai kepentingan yang 
berbeda-beda dari waktu ke waktu, serta berperan dalam perdamaian di mayapada. 



Ada juga ajaran kepemimpinan yang lain, misalnya, Serat Wulang Jayalengkara 
yang menyebutkan, seorang penguasa haruslah memiliki watak Wong Catur (empat 
hal), yakni, retna, estri, curiga, dan paksi. Retna atau permata, wataknya adalah 
pengayom dan pengayem, karena  khasiat batu permata adalah untuk memberikan 
ketenteraman dan melindungi diri. Watak estri atau wanita adalah berbudi luhur, bersifat 
 sabar, bersikap santun, mengalahkan tanpa kekerasan atau pandai berdiplomasi. 
 Sedangkan curiga atau keris, seorang pemimpin haruslah memiliki ketajaman olah pikir 
dalam menetapkan policy dan strategi di bidang apapun. Terakhir simbol paksi atau 
burung, mengisyaratkan watak yang bebas terbang kemanapun, agar dapat bertindak 
independen tidak terikat  oleh kepentingan satu golongan, sehingga pendapatnya pun 
bisa menyejukkan semua lapisan masyarakat. 

Ini sekadar menunjukkan contoh, betapa kayanya piwulang para leluhur,  selain 
yang sudah teramat masyur, yan termuat dalam episode Astha Brata. Atau yang lain, 
kepemimpinan ideal berwatak Pandawa Lima, yang dikawal dengan kesetiaan dan 
keikhlasan seorang sosok Semar dan punakawan lainnya, anak Semar. Di mana, 
deskripsi, derivasi dan penjabaran serta aplikasinya dalam suatu kepemimpinan aktual 
mengundang kajian para budayawan dan cendekiawan kita. 

Sementara, untuk memahami keberadaan kita sekarang, mungkin ada baiknya 
jika membuka lembaran babad Giyanti, tatkala Pangeran Mangkubumi sebelum 
jumeneng Sri Sultan Hamengku Buwono I, bergerilya di kawasan Kedu dan Kebanaran, 
pernah berujar secara bersahaja, yang dikutip dalam Babad Giyanti, Satuhune Sri 
Narapati Mangunahnya Brangti Wijayanti. 

Ucapan itu menunjukkan keprihatinan beliu, bahwa kultur barat sebagai akses 
gencarnya politik kolonialisme Belanda yang mencekik, niscaya akan membuat raja-raja 
Jawa terkena demam asmara dan lemah lunglai tanpa daya. Keadaan ini harus 
dihadapi dengan wijayanti, untuk bisa berjaya dan tampil sebagai pemenang. maka 
dianjurkannya, puwarane sung awerdi, gagat-gagat- wiyati, untuk menjadi pemenang, 
seorang Raja haruslah meneladani sikap tulus tampa pamrih, agar bisa menyambut 
cerahnya hari esok yang laksana biru nirmala. 

Ungkapan ini rasanya amat relevan dengan keadaan sekarang ini, karena ada 
paralelisme histori, di saat kita menghadapi hantaman derasnya arus globalisasi, yang 
mengharuskan kita untuk tidak hanya berpangku tangan, melainkan harus bersiap diri 
untuk lebih meningkatkan kualitas dalam semua aspek kehidupan. Harus eling lan 
waspada menghadapi berbagai godaan dan cobaan di zaman kalatidha ini, di mana 
banyak hal yang diliputi oleh keadaan yang serba tidha-tidha, penuh was-was, 
keraguan, dan ketidakpastian. 

Dalam sebuah seminar tentang kepemimpinan, saya juga pernah mengungkapkan 
bahwa budaya Jawa masih memegang peran strategis dalam strategi penyiasatan 
kultural. karennya, ‘perebutan lahan’ di atasnya  sulit dihindarkan. Sering terjadi 
benturan kepentingan antara hegemoni  kekuasaan kultural dari berbagai bentuk 
intervensi. Dalam perbenturan itu, nilai-nilai budaya Jawa sering sulit ditangkap. terlebih 
yang bersifat immateriil, misalnya kawruh jiwa, sebuah potret  Ki Ageng Suryomentaram 
dan Raden Ngabehi Ranggawarsita yang begitu  kabur di hadapan generasi 
kontemporer. 

Jika membuka khasanah budaya Jawa, serat Niti Raja Sasana, misalnya, untuk 
mempertahankan kewibawaan di mata rakyat, setiap pemegang kekuasaan haruslah 



satyawacana atau ‘satunya kata dengan perbuatan’. Apalagi karena sekarang ini, 
terlalu banyak keteladanan verbal ketimbang keteladanan aktual. Demikian juga, lebih 
sering kita mendengar ungkapan simbolik daripada transparansi informasi. Karena 
sekarang ini banyak dari kita, baik penguasa maupun masyarakat, senantiasa mencari 
makna-makna simbolik di hampir segala peristiwa. 

Sampai batas tertentu simbolisme itu perlu dan baik, asal tidak over simbolisasi 
yang tidak mengakar pada realitas. Karena hal ini tidak akan melahirkan tindakan guna 
mencapai makna yang nyata dari simbol-simbol yang kita ciptakan sendiri itu. Kita 
menaruh kekhawatiran besar, jika kemudian yang menjadi penting adalah ungkapan-
ungkapan simbolik itu sendiri, terutama dari pemimpin yang menjadi panutan perilaku 
budaya masyarakat. 

Sejalan dengan proses dialektika, di mana selalu terjadi penggeseran nilai-nilai 
zaman, maka apa yang terungkap pada masa-masa yang kemudian, adalah 
terbentuknya sintesa-sintesa baru tentang konsep kepemimpinan dalam suatu setting 
sistem kenegaraan yang amat berbeda dengan masa Mataran dulu. 

Namun kita tetap mendambakan sosok kepemimpinan yang melekat pada dirinya 
kesempurnaan karakter seorang Satria Pinandhita, yang mungkin hanya dapat kita raih 
melalui mimpi-mimpi kita. Sungguh kita sedang berada diujung ajalan, atau dipermuaan 
jalan baru, yang mungkin saja masih pajang untuk bisa mendapatkan saripati 
manajemen dan kepemimpinan model Jawa yang bernuansa modern untuk bisa 
diterapkan.  
 
B. Moralitas sebagai Ukuran Kepemimpinan Jawa 

Moral merupakan ukuran abstraksi kepemimpinan. Kualitas kepemimpinan Jawa 
dapat diukur dari moralitasnya. Jika ada seorang Kapolsek melakukan pelecehan 
seksual dengan bawahannya, hingga pergi sampai empat bulan, ini jelas dipertanyakan 
moralitasnya. Begitu pula seorang Kapolsek yang ada main dengan Kapolsek lain, jelas 
diragukan acuan  moralnya. Begitu pula seorang pimpinan partai yang memiliki isteri 
simpanan di mana-mana, demi pencucian uang, patut dipertanyakan sisi moralnya. 

Moral menyangkut baik buruk tingkah laku pimpinan. Moral adalah aturan 
ideologis yang membingkai tindakan seorang pimpinan. Moral merupakan ukuran baik 
buruk terhadap tindakan seseorang. Pimpinan yang bermoral, tentu memiliki tindakan 
yang baik. Pimpinan yang tidka bermoral, tentu tindakannya bertentangan dengan 
nalar. Jika pimpinan Jawa yang sudah jelas kaya, kalau harus korupsi, menumpuk 
uang, mencuci uang, ini sebenarnya kurang atau tidak bermoral. Sudah jelas ketahuan 
kalau korupsi, ketika di persidangan masih mengelak, ini juga pimpinan amoral. 

Setiap wajah kepemimpinan memiliki ideologi, yang memuat moralitas. Ideologi 
adalah paham kepemimpinan yang melandasi gerak seorang pimpinan. Di Jawa 
ideologi selalu berhubungan dengan kejawen. Orang Jawa selalu memasalahkan hidup 
individual yang bermodus kekerasan. Oleh karena orang Jawa menghendaki 
kepemimpinan berjalan dalam lingkup komunal, penuh kehalusan budi. Pimpinan yang 
halus budinya adalah orang yang bermoral tinggi. Pimpinan yang menjaga moralitas 
pun akan mendapat tantangan dan musuh yang tidak ringan. 

Menurut Mulder (2001:79-85) sekarang musuh di dalam kepemimpinan yang 
menyebabkan kerisauan sosial, yang dikaitkan oleh kata-kata yang sama, adalah 
mereka para individu dan kelompok yang terbelenggu oleh "individualisme" atau 



"liberalisme" yang berlebihan dan pemahaman yang keliru mengenai makna hak-
hak asasi manusia. Kaum liberal di Jawa ada sebenarnya, hanya berkedok halus. 
Ketika dia memerintah menurut keinginan (wudele dhewe), benar sendiri, merasa 
hebat sendiri, itulah pimpinan yang tak bermoral bagus. 

Dalam wawasan Anderson (1986:50) dari segi moral kekuasaan itu berarti 
ganda. Kekuasaan dan kepemimpinan adalah dua hal yang saling terkait. 
Kekuasaan itu sebagai akibat sekuler dari peristiwa politik sebagai hubungan antar 
manusia. Hubungan antar manusia itu dibingkai secara moral lewat kebijakan 
seorang pimpinan. Dari sisi moral, kekuasaan itu tidak boleh semena-mena, 
Kekuasaan butuh kepemimpinan yang moralis. Yakni kepemimpinan yang arif, bisa 
memahami orang lain. Seharusnya kepemimpinan butuh moral, yang dapat 
membimbing kekuasaan.  

Selanjutnya wawasan Mulder (2001) menyoroti keadaan pemimpin Jawa, 
dikaitkan dengan nasionalisme yang sudah mulai bergeser. Pergeseran penekanan 
ini dapat dipahami dipandang dari sudut penafsiran resmi (dan final Pancasila, 
ideologi negara yang diberikan sebagai pedoman bagi bangsa dan penduduknya 
sebagai individu untuk melayari perjalanannya menuju masyarakat yang sempurna. 
Komunisme jelas-jelas tidak sesuai dengan doktrin yang berawal dari "Ketuhanan 
Yang Maha Esa", "individualisme dan liberalisme" pun demikian yang, menurut 
penafsiran Indonesia, merupakan tindakan tercela karena hanya mengagung-
agungkan kebebasan dan kepentingan pribadi. Hal ini juga dibenci oleh kiblat 
kepemimpinan Jawa. Moralitas pimpinan Jawa biasanya anti liberal, sayangnya 
banyak paham liberal yang berkeliaran, atau berpura-pura non liberal. 

Liberalisasi adalah paham barat, yang oleh orang Jawa dianggap tidak 
relevan. Moralitas Jawa selalu berpikir komunal, sehingga kebersamaan menjadi 
penting. Implikasi moral tentu amat penting demi keberlanjutan kepemimpinan. 
Telah lama orang Jawa didulang dengan pendidikan moral, lewat pendidikan 
formal, namun ketika menjadi pemimpin juga tak bermoral. Dalam berbagai siding 
pimpinan ada yang tidur melulu di DPR RI, ada lagi yang memperjuangkan nasib 
keluarganya, kroninya sendiri, ini menandai moralitas rendah. Tema yang 
berulang-ulang dalam pelajaran Pendidikan Moral Pancasila yang harus dipelajari 
oleh semua pelajar dari kelas satu hingga akhir sekolah menengah adalah harus 
tunduknya individu kepada mayarakat dan Negara,menurut hemat saya masih banyak 
dilanggar. Dua hal itulah yang mewujudkan kepentingan beragama yang harus 
didahulukan di atas kepentingan pribadi atau individu. Sikap tunduk ini ditambah 
lagi dengan penekanan yang terus-menerus bahwa semua hak itu harus bersama-
sama dengan kewajiban terhadap orang lain, terhadap masyarakat dan terhadap 
negara Indonesia. Sikap tunduk dan kewajiban terhadap apa yang lebih besar 
daripada individu juga menyatakan bahwa hak asasi manusia itu bukanlah 
pernyataan yang valid secara universal mengenai martabat manusia dan dengan 
demikian memberikan pembenaran kepada penafsiran Indonesia. 

Pimpinan Jawa memang orang multidimensi. Akibatnya, di satu sisi mereka 
sering lamis dan berpura-pura bersih, namun sebenarnya mengambil keuntungan 
pribadi. Pimpinan semacam ini, sebenarnya lebih kotor dari sampah. Gemblengan 
pimpinan di sekolah ABRI, Akademi Kepolisian, dan sekolah keagamaan pun 
kurang mampu membekali moralitas kepemimpinan Jawa. Umumnya para 



pimpinan Jawa masih mudah memegang konsep ungkapan rubuh-rubuh gedhang, 
artinya mengikuti arus melulu biarpun tidak bermoral. Buktinya, banyak rekening 
gendut para anggota polisi dan hakim. Kondisi ini menunjukkan bahwa moralitas 
kepemimpinan Jawa yang santu, bersih, jujur dan tanggung jawab diabaikan. 

Moralitas Jawa yang mampu menjawab, apakah seorang pimpinan akan 
bertahan dalam suasana kotor atau bersih. Sungguh akan menjadi tantangan berat 
bagi seorang pimpinan yang moralitasnya rendah. Moralitas rendah menandai 
jiwanya sedang berada pada tataran terhina. Moral merupakan cerminan jiwa yang 
benar-benar cemerlang. Moral pimpinan yang bagus, tentu akan taat pada janji, 
tidak menyelewengkan wewenang, tanggung jawab, dan tidakmerugikan pihak lain.  
Dengan kata lain, benteng moral sangat penting bagi seorang pimpinan yang ingin 
langgeng kedudukannya. 
 
C. Moralitas dan Ilmu Rasa dalam Kepemimpinan Jawa  

Ilmu rasa dalam kepemimpinan Jawa amat diperlukan. Rasa Jawa itu sebuah 
dilosofi hidup yang halus. Jika rasa ini dikembangkan, para pimpinan akan mampu 
menyelami rasa yang dimiliki bawahan. Suryamentaram (1990:29) memaparkan 
panjang lebar bahwa ilmu rasa Jawa itu tidak lain merupakan raos gesang, artinya rasa 
hidup. Rasa hidup itu ditandai dengan bergerak dna berubah. Pimpinan yang 
menguasai raos gesang, akan berusaha agar mampu mengubah keadaan. Ilmu rasa 
akan membangkitkan kerja pimpinan semakin percaya diri. 

Rasa yang paling utama dalam kepemimpinan yaitu, (1) Bisa rumangsa dan bukan 
rumangsa bisa, artinya pimpinan  tidak merasa mampu apa saja. Filosofi ini sering 
membuat orang terlalu percaya diri, namun jika terlalu berlebihan akan menjadi 
sombong. Jika rasa ini dapat dikelola, pemimpin akan mampu bersikap rendah hati; (2) 
Angrasa wani, artinya pimpinan yang berani menghadapi resiko apa pun yang 
dibebankan (diamanahkan). Pimpinan yang tidak berani mengambil resiko, biasanya 
lamban dalam mengambil keputusan; (3) Angrasa kleru lan bener tur pener. Artinya, 
pimpinan yang baik adalah mampu menyadari bila keliru dalam berbuat. Begitu 
sebaliknya, pimpinan yang baik tentu dapat merasa bahwa yang dilakukan itu benar 
dan tepat. Keputusan yang baik, selain harus sesuai aturan juga tepat. 

Falsafah rasa banyak terkait dengan pribadi seseorang. Rasa dapat memmbingkai 
kejiwaan pimpinan. Orang yang rasa Jawanya tinggi, tentu tidak akan keras kepala 
dalam memimpin. Filosofi kepemimpinan Jawa terkait dengan kepribadian orang Jawa. 
Falsafah hidup yang dipegang para pimpinan selalu menunjukkan kekhususan. Orang 
Jawa memang memiliki tradisi yang melingkupi jagad kepemimpinan. Rasa selalu 
membekali orang Jawa ketika memutuskan sesuatu. Pimpinan jelas akan mengambil 
putusan apa saja. Kepemimpinan orang Jawa itu memiliki kekhasan.  Biarpun ada yang 
tidak sependapat kalau kepemimpinan Jawa itu memiliki sifat halus, penuh hati-hati, 
dan tidak mau konflik, realitasnya memang demikian. Orang Jawa memimpin tidak 
hanya dengan pikiran, tetapi memanfaatkan rasa. Kepemimpinan Jawa jelas banyak 
mengolah rasa Jawa. Rasa itulah ruh budaya Jawa. Pemimpin Jawa tentu memegang 
teguh budaya Jawa. Banyak generasi muda sekarang tidak memahami budaya Jawa. 
Dalam era globalisasi sekarang ini bahasa Inggris boleh saja dipelajari, tetapi bahasa, 
budaya Jawa, dan filosofi Jawa tetap perlu didalami agar tidak hilang ditelan zaman. 



Ternyata rasa Jawa ini sudah lama ada. Jauh sebelum orang Eropa memiliki 
konsep baru, orang Jawa sudah memiliki rasa Jawa. Rasa Jawa itu sejajar dengan 
falsafah orang Eropa. Hal itu ternyata telah disampaiakn Drs Sujarmin MM, Diretur 
Perusda Percetakan Grafika Kabupaten Cilacap kepada Koran Transaksi, belum lama 
ini. Ketika di benua Eropa rame dibicarkan tentang prinsip-prinsip dasar dalam ilmu 
kepemimpinan, seperti trilogy,  ilmu kepimpinan  (sense of belonging, sense of 
participate voluntrarily defend, sense of introspection), filosopi ilmu kepemimpinan itu 
sudah ada di Jawa, Menurut Sujarmin, orang-orang Eropa meniru filosofi Jawa yang 
sudah ada, yakni Tri Brata pada zaman Kerajaan  Mangkunegara I. Orang Jawa sudah 
mengenal ajaran itu beratus ratus tahun lamanya sebelum orang-orang Eropa 
menyebarkan trilogi, 3 dasar ilmu kepemimpinan. 

Filosofi Tri Brata sebagai prinsip dasar orang Jawa, kata Sujarmin, harus  
rumangsa melu handarbeni, wajib melu hangrukebi, mulat sariro hangrasa 
wani.Rumangsa melu handarbeni,artinyamerasa ikut memiliki. Filosofi ini merupakan 
falsafah rasa Jawa yang dalam. Ajaran ini memberikan petunjuk bahwa dihubungkan 
dengan tugas negara, lembaga, dan lain-lain. Maka seyogianya kita merasa itu 
merupakan milik kita dalam arti positif, yaitu suatu semangat untuk sayang kepada yang 
kita miliki. Dengan demikian, dalam melaksanakan tugas, kita akan lebih bersungguh-
sungguh karena sadar bahwa yang kita lakukan untuk kepentingan kita sendiri dan 
lingkungan. Ajaran ini kalau dalam bahasa Inggri dikenal dengan istilah sense of 
belonging. Maksudnya, filosofi Jawa memuat ungkapan wajib melu hangrukebi, artinya 
wajib ikut membela. Hal ini mengingat bahwa yang kita hadapi adalah milik kita, maka 
sebagai konsekunesinya kita wajib membela dan memeliharanya dengan secara suka 
rela tanpa diperintah atau sense of participate voluntrarily defend. 

Mulat sarira hangrasa wani, artinya mawas diri, untuk kemudian berani bersikap. 
Seseoarang yang bertindak seyogyanya melihat ke dalam dirinya dengan jujur, apakah 
yang akan di lakukan selaras antara pikiran . perkataan dan perbuatannya, berarti 
sense of introspection. Rasa semacam ini akan memberikan keyakinan bahwa setiap 
orang ada kelemahan dan kelebihan. Pemimpin yang mau mulat sarira, jelas akan 
menggiring sikap agar tidak sombong. 

Dengan demikian rasa Jawa akan melandasi hatipara pimpinan. Rasa Jawa 
membangun karakter pemimpin lebih menghargai orang lain. Pimpinan yang 
mengandalkan rasa Jawa, lebih terhormat dan berwibawa. Oleh karena pimpinan 
tersebut merasa bahwa dirinya bukan yang paling hebat. Pemimpin pun suatu saat 
dapat keliru. Pimpinan yang memperhatikan rasa Jawa,  diharapkan dapat memimpin 
bangsa semakin sukses. Paling tidak dalam memimpin bangsa tidak akan grusa-grusu, 
artinya tergesa-gesa. Falsafah rasa Jawa menuntun hidup semakin bijak, tidak hanya 
mementingkan diri sendiri. 
 
D. Pratanda-pratanda Moral Kekuasaan 

Jadi tradisi pemikiran politik Jawa secara khas memberikan tekanan kepada 
pratanda-pratanda pemusatan kekuasaan, dan bukan kepada perbuatan yang 
memperlihatkan pemakaian atau penggunaannya. Pratanda-pratanda ini dicari orang 
baik pada diri pemegang kekuasaan maupun dalam masyarakat di mana ia 
memegang kekuasaan. Kedua hal itu tentu saja berhubungan rapat. Menurut salah 
seorang cendekiawan Indonesia yang terkemuka dewasa ini, "konsep pokok dalam 



pandangan hidup tradisional Jawa adalah adanya hubungan langsung antara 
keadaan batin seseorang dan kemampuannya untuk mengendalikan 
lingkunganriya.''I 

Dengan cara yang sungguh konsisten, pratanda yang paling jelas dari orang 
yang mempunyai kekuasaan adalah kemampuannya berkonsentrasi. Memfokuskan 
kekuasaan pribadinya sendiri, menyerap kekuasaan dari luar dan memusatkan 
dalam dirinya hal-hal yang kelihatannya bertentangan. Satu aspek yang biasa 
dalam penulisan sejarah Jawa Kuno, yaitu cerita-cerita tentang raja-raja 
bersejarah sebagai penjelmaan dewa-dewa. Kisah tersebut terdapat dalam lakon-
lakon wayang dan dalam tradisi sejarah. Salah satu gambaran khas, yang 
menghubungkan jenis penyerapan ini dengan penyatuan dua prinsip yang berlawan-
an, adalah pertarungan antara seorang satria dengan seorang musuh yang kuat, di 
mana setelah musuh itu dikalahkan, dalam kematiannya ia memasuki tubuh sang 
satria, dan dengan begitu menambah kekuatan sang satria penakluk.  

Suatu contoh terkenal dalam kepustakaan wayang adalah cerita Prabu Parta 
yang memasuki tubuh Arjuna setelah ia kalah dalam pertempuran. Tetapi lakon-
lakon lain, seperti yang melukiskan roh Begawan Bagaspati yang turun kepada 
Yudistira untuk memungkinkannya membunuh Prabu Salya, atau penyatuan Srikandi 
dan Ambalika untuk menyiasati keruntuhan Resi Bisma pada awal Perang 
Bratayuda, mengungkapkan adanya pola-pola yang sejajar di mana kekuasaan 
diserap dari sumber-sumber ekstemal.  

Walaupun dalam dunia seni gabungan lelaki-wanita merupakan lambang 
kekuasaan, namun dalam dunia politik, karena alasan-alasan yang jelas, sinkretisme 
dinamis dalam pemikiran Jawa menyatakan dirinya dalam bentuk-bentuk lain. 
Pernyataan yang paling menarik mengenai hal ini ialah apa yang dinamakan politik 
Nasakom dari bekas Presiden Soekamo. Sewaktu Soekamo menyatakan dirinya 
nasionalis, beragama dan komunis sekaligus, para pengamat di luar tradisi politik 
Jawa sering menafsirkan bahwa ia mempergunakan bahasa manuver dan kompromi. 
Orang sering menganggap rumusan Nasakom sebagai slogan yang tidak 
bertanggung jawab dan secara intelektual tidak mempunyai keutuhan atau sebagai 
alat halus yang dipergunakan untuk melemahkan prasangka-prasangka antikomunis 
dalam kelompok-kelompok nasionalis dan agama yang besar pengaruhnya. Tetapi 
tafsiran-tafsiran seperti itu belum berhasil menempatkan politik Nasakom dalam 
konteks pemikiran politik Jawa.  

Pratanda-pratanda sosial dari pemusatan kekuasaan adalah kesuburan, 
kemakmuran, stabilitas dan kemuliaan. Sebagaimana dikatakan oleh dalang wayang 
beber dalam gambarannya yang klasik tentang Kerajaan Kediri di Jawa zaman dulu: 
"Negara Kediri dapat dilukiskan sebagai negara yang terbentang luas dan lebar, 
dengan pantai yang panjang, gunung-gunung yang tinggi, subur, makmur, tentram 
dan teratur. Kalau subur, maka desa-desalah yang subur; kalau makmur, maka 
kerajaanlah yang makmur. Pangan dan sandang sangat murah. Bahkan janda yang 
paling hina pun sanggup memiliki gajahnya sendiri dengan pawangnya. Demikianlah 
kekayaan dan kemakmuran kerajaan itu. Tidak ada yang meminta-minta dari orang 
lain; masing-masing mempunyai harta bendanya sendiri-sendiri. Semua ini berkat 
kayanya dan teraturya kerajaan itu. 

http://untl.lk/
http://bel.um/


Dua gagasan pokok yang terdapat di balik lukisan-lukisan konvensional ini 
adalah kreativitas (kesuburan dan kemakmuran) dan keselarasan (ketentraman dan 
tata tertib), yang dinyatakan dalam suatu moto yang telah sangat tua dan yang 
begitu sering disebut-sebut oleh elite sekarang ini, yaitu: tata tentrem karta raharja 
(tertib, tentram, makmur dan bahagia). Kesuburan dan ketertiban kedua-duanya 
hanyalah pemyataanpemyataan dari kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan 
memberikan kehidupan. Kekuasaan adalah juga kemampuan mempertahankan 
keketatan yang lancar dan bertindak sebagai besi berani yang mengatur bubuk besi 
yang berserakan menjadi bidang daya yang berpola. Sebaliknya, tanda-tanda 
melemahnya keketatan kekuasaan seorang penguasa atau terpencamya 
kekuatannya dapat juga dilihat dalam perwujudan-perwujudan kekacauan dalam 
alam, seperti terjadinya banjir, letusan gunung dan wabah penyakit, serta terlihat 
juga pada peri laku sosial yang tidak pantas seperti pencurian, keserakahan dan 
pembunuhan."  

Peri laku antisosial itu hanya merupakan pratanda dan bukan sebab dari 
kejatuhannya. Karena itu, seorang penguasa yang pemah membiarkan terjadinya 
kekacauan-kekacauan alam dan sosial akan amat sulit untuk menegakkan 
kewibawaan kembali. Orang Jawa cenderung untuk percaya bahwa seandainya 
penguasa itu masih mempunyai kekuasaan, tentulah kekacauan-kekacauan itu tidak 
akan pemah terjadi. Yokoknya, kekacauan itu terjadi bukan karena kondisi-kondisi 
sosial atau ekonomi yang otonom melainkan karena kekuasaan dalam negara itu 
telah menjadi kendor dan terpencar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB IV 
MEMBANGUN ISTANA KEPEMIMPINAN JAWA 
 
A. Idealisme Kepemimpinan Jawa 

Idealisme orang Jawa sungguh hebat. Dia ingin membangun istana kepemimpinan 
yang luar biasa. Istana kepemimpinan merupakan cetusan dunia mimpi. Imajinasi 
suasana selalu lekat dalam diri orang Jawa. Orang Jawa itu gemar berpikir ideal. 
Khusus yang menyangkut pemimpin, ada impian tersendiri. Yakni, membangun istana 
yang penuh dengan kenikmatan. Istana kepemimpinan dianggap alam surgawi. Orang 
Jawa sering membayangkan yang agung, mulia, luhur, dan serba enak. Bayangan itu 
merupakan refleksi dunia batin, andaikata dipimpin oleh figur yang dikehendaki. 
Kepemimpinan dalam wayang adalah contoh yang dijadikan pedoman oleh oleh Jawa. 
Wayang kulit, misalnya merupakan karya yang banyak menyuarakan kepemimpinan 
ideal. Ajaran kepemimpinan sering diselipkan lewat tokoh-tokoh yang dianggap 
memeiliki kelebihan. 

Secara detail Suwarni (2010) menguraikan teks-teks sastra Jawa klasik yang 
memuat konteks kepemimpinan Jawa. Dia membaca naskah Jawa kuna sampai Jawa 
pertengahan serta Jawa baru, ternyata banyak yang mengekspreikan kepemimpinan 
Jawa adiluhung. Dalam Serat Ramayana, karya pujangga besar Walmiki, menurut dia 
menggelar ajaran Astabrata, Karya ini sudah disadur dan digubah ulang menjadi Serat 
Ramajarwa oleh R. Ng. Yasadipura. Karya agung ini intinya hendak menanamkan jiwa 
kepemimpinan yang bijak dan lengkap. Serat Ramayana menggelar peperangan antara 
Rama dengan Rahwana, namun di dalamnya terdapat ajaran kepemimpinan yang 
bermakna. Pada akhir cerita dijabarkan konsep kepemimpinan, dalam nasihat Rama 
kepada Gunawan Wibisana, calon raja Langka, setelah kematian Rahwana. Waktu itu, 
Wibisana putus asa menyaksikan keluarga besarnya gugur di medan laga. Ia sebatang 
kara. Melihat kondisi itu Rama memberikan ajaran kepemimpinan yang disebut 
astabrata.  

Astabrata, adalah wejangan tentang darmaning ratu gung binathara, untuk 
membangkitkan semangatnya. Asta berarti delapan dan brata berarti bertapa atau 
memenuhi kewajiban. Astabrata dimaknai sebagai kewajiban seorang pemimpin yang 
bijak dalam menghadapi rakyat yang multikultural. Ajaran tersebut sudah banyak 
dibahas oleh siapa saja, baik di area sastra, budaya, dan politik. Di bagian lain Rama 
memberikan wejangan kepada Bharata, disebut sastracetha. Ajaran ini pun juga 
memuat pentingnya gaya kepemimpinan dalam mengatasi berbagai hal. Ajaran 
kepemimpinan dalam karya tersebut sesungguhnya hendak mengajak para pemimpin 
dalam ranah apa pun berjiwa besar. Pemimpin memiliki aneka watak yang masing-
masing ada kelemahan dan kelebihannya. 

Astabrata cocok dipakai sebagai dasar pengabdian pemimpin bangsa. Masyarakat 
Jawa beranggapan bahwa ratu (pemimpin) adalah titisan Wisnu. Ia mengayomi semua 
pihak tanpa pandang bulu, semua diperlakukan sama. Dalam diri seorang pemimpin 
bersemayam 8 dewa, Betara Indra, Yama, Surya, Candra, Anila, Kuwera, Bharuna, dan 
Agni, ia menjelma sebagai ratu gung binathara trah andana warih, trahing kusuma 
rembesing madu, artinya ia berwibawa sebagai keturunan orang yang berbobot. Kunci 
utama keberhasilan seorang pemimpin adalah upaya menguasai perwatakan dewa. 



Masing-masing dewa memiliki karakter yang berbeda. Dalam konteks pendidikan 
karakter, setiap dewa membawa pesan penting yang perlu ditaati para pimpinan.  

Menurut karya itu, setiap pemimpin harus, mengikuti: (1) ambeging lintang, bahwa 
seorang pemimpin harus takwa kepada Tuhan YME, dan menjadi teladan bagi 
masyarakat, bercita-cita tinggi, dengan semboyan mamayu hayuning bawana, demi 
kesejahteraan dunia. (2) ambeging surya, bahwa seorang pemimpin harus mengikuti 
watak dewa matahari. Ia sabar dan setia, panas yang membara di musim kemarau, 
mampu memberikan kekuatan pada semua makhluk. Ia bertindak adil, berwibawa, 
merakyat, tanpa pamrih, setia kepada negara dan bangsa sepanjang masa. (3) 
ambeging rembulan, bahwa seorang pemimpin harus memiliki watak seperti dewa 
bulan. Dia memberikan penerangan dalam kegelapan. Pemimpin harus dapat 
menciptakan suasana gembira, damai, memberikan solusi saat rakyat bermasalah. 
Sinarnya yang lembut mampu memberikan kedamaian dan kesejukan bagi rakyat yang 
sedang menderita. (4) ambeging angin, pemimpin harus memberikan kesejukan bagi 
rakyat. Angin bertiup menyejukkan. Pemimpin harus mampu memberikan solusi 
terhadap berbagai masalah yang dihadapi rakyat. (5) Ambeging mendhung. Awan yang 
menggantung memang menakutkan. Tetapi ia juga memberikan kegembiraan bagi 
makhluk hidup. Mendhung selalu menaburkan hujan. Pemimpin harus berwibawa tetapi 
tidak menakutkan, sehingga timbul sikap ajrih asih, dan membagikan rezeki kepada 
rakyat secara merata. (6) Ambeging geni, api memiliki watak panas. Pemimpin harus 
mampu menegakkan keadilan, dikaitkan dengan pemberantasan kejahatan. Siapa pun 
yang melanggar undang-undang harus dipidana setimpal dengan kesalahannya. (7) 
Ambeging banyu, banyu identik dengan laut. Seorang pemimpin harus berwatak 
samudera dalam arti sabar, berwawasan luas, bisa meredam berbagai masalah 
bangsa, tanggap, pemaaf, dan menentramkan jiwa rakyat. (8) ambeging bumi. Bumi 
pertiwi itu sabar, adil, pemurah dan pengasih. Ia memberikan berbagai anugerah 
kepada umat, berupa tetumbuhan dan binatang demi kesejahteraan umat manusia. 
Dengan anugerahnya umat bisa merasakan kemakmuran dan terciptalah kedamaian. 
Kedamaian yang diraih seorang pimpinan akan berdampak pada rakyatnya. 

Ajaran astabrata bersifat universal, bisa diterapkan di mana saja sepanjang masa. 
Bila dijalankan secara integratif dunia aman dan damai. Mampukah para pemimpin 
berlaku demikian, demi menciptakan tata titi tentrem kerta raharja, dan mamayu 
hayuning bawana (menjaga ketertiban dunia) bukan sekedar slogan. Ajaran 
kepemimpinan ideal itu sebenarnya sudah diresepsi oleh para pujangga dan 
penyairlainnya. Karya-karya yang memuat ajaran asthabrata, antara lain Serat 
Tumuruning Wahyu Maya dan Serat Nitisruti. 

Gaya kepemimpinan di atas sebenarnya ada warna dari agama Hindu.Ajaran 
Hindu yang menyangkut kehebatan para dewa, oleh orang Jawa dijadikan idealism. 
Memimpin rakyat dapat dianggapakan sukses apabila penguasaan karakter dewa 
mendarah daging dalam dirinya. Hal ini sekaligus akan membuka peluang kewibawaan 
seorang pimpinan. Pimpinan yang memiliki kepribadian dewa tertentu secara otomatis 
dianggap lebih legitimated. Pimpinan demikian pada gilirannya akan membahagiakan 
rakyat secara keseluruhan.  

 
 
B. Dharma Seorang Pemimpin  



 Padadasarnya, karya sastra Jawa terbagi menjadi tiga kategori besar, yaitu (1) 
darma sastra, adalah karya yang memuat kewajiban luhur manusia terhadap pihak lain,  
(2) artha sastra, adalah karya yang di dalamya memuat sejumlah pemikiran tentang 
kekuasaan, dan (3) kama sastra, artinya karya sastra yang memuat romantika 
kehidupan. Ketiga golongan karya sastra itu sering melukiskan apa dan bagaimana 
seorang pemimpin. Yang paling banyak melukiskan perbuatan manusia terkait dengan 
pemimpin adalah darma sastra. Adapun artha sastra biasanya memuat tragedy politik 
suatu negara. 

Dharma berarti kewajiban seorang pimpinan. Dalam Serat Bharatayudha banyak 
membeberkan kisah dharma dan adharma. Kisah dharma terkait dengan kewajiban 
seseorang terhadap orang lain. Kewajiban itu apabila dilaksanakan secara baik akan 
melahirkan peluang terjadinya keseimbangan sosial dan politik. Sebaliknya adharma 
biasanya banyak melahirkan konflik. Jika adharma ini tidak terkendali dapat 
memunculkan tragedy berdarah. Hal ini dapat disaksikan pada tokoh Kresna ketika 
memberikan wejangan berupa bhagawatgita kepada Arjuna, untuk membangkitkan 
semangatnya ketika ia putus asa untuk melakukan kewajiban sebagai ksatria, yang 
harus membela kebenaran.  

Dalam Serat Panitisastra dan Serat Slokantara melambangkan hubungan antara 
pemimpin dan rakyat bagaikan singa dan hutan atau ikan dan air serta keduanya tak 
dapat dipisahkan, tak pantas berseteru dan saling membutuhkan. Dalam konteks ini 
hubungan pemimpin dengan rakyatnya selalu bersimbiosis. Pemimpin yang mampu 
mengorganisir bawahan, akan mendapat pujian. Bawahan akan patuh kepada atasan. 
Hubungan mereka amat erat, sulit dipisahkan satu sama lain. Bawahan dan atasan 
membutuhkan simbiosis mutualistis. Atasan harus mampu melindungi bawahan, agar 
terasa aman. 

Serat Pamarayoga, karya R. Ng, Ranggawarsita menjelaskan bahwa ratu, 
memegang pemerintahan atas utusan Hyang Agung. Ia dilindungi tri loka buwana, yaitu 
pinandhita, bathara lan satriya. Maksudnya, pemimpin dilindungi oleh pendeta 
(spiritualistik), dewa (pemberi berkah), dan kesatria (prajurit). Pemimpin harus 
berwawasan luas, memiliki ilmu kanuragan, kadigdayan dan kawicaksanan. Jati diri 
para pemimpin merupakan dharma (kewajiban) yang sangat berat, terbagi menjadi 8 
hal, meliputi: (1) Hanguripi, seorang pemimpin harus melindungi rakyat, menghormati 
dan menjaga perdamaian, sesuai undang-undang, sehingga timbul rasa percaya diri, 
untuk mencapai kehidupan yang layak. (2) Hangrungkebi, bahwa seorang pemimpin 
harus berani berkorban jiwa, raga dan harta demi kesejahteraan bangsa. Mukti wibawa 
sebagai abdi masyarakat menjadi tanggung jawab yang harus diemban. Menghimpun 
kekuatan untuk membela rakyat dengan sasanti bersatu kita teguh bercerai kita runtuh. 
(3) Hangruwat, berarti memberantas berbagai masalah yang mengganggu jalannya 
pemerintahan demi ketenteraman negara, misalnya mengurangi kemiskinan, membantu 
para penyandang cacat, memberikan pendidikan keterampilan para pemuda, 
meningkatkan ketakwaan, dengan harapan mendapatkan ampunan, membersihkan diri, 
agar Tuhan memberikan kemudahan dan solusi. (4) Hanata, berarti ’menata’ bahwa 
para pemimpin harus menghayati falsafah njunjung drajating praja, berdasarkan konsep 
’nata lan mbangun praja’, menegakkan kedisiplian, kejujuran, dan setia (loyal), demi 
kesejahteraan rakyat, dengan sasanti ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun 
karsa, tutwuri handayani, memberikan contoh, membangkitkan semangat karja dan 



berwibawa di depan rakyat, berpengaruh seperti dilansir dalam kepemimpinan 
Pancasila. Rakyat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan potensi alam milik 
negara, sesuai dengan amanat UUD 45. (5) Hamengkoni, ’memberi bingkai’, agar 
persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Pemerintah memberikan kemerdekaan 
(kebebasan terbatas), kepada rakyat untuk berusaha memanfaatkan potensi dalam 
negeri, dan menjalin bekerja sama dengan negara lain tanpa intervensi. (6) Hangayomi, 
ayom berarti ’lindung’, ’teduh’. Hangayomi berarti memberikan perlindungan kepada 
rakyat, agar merasa aman, bebas mencari nafkah di bawah naungan wahyu Ilahi. Untuk 
menjaga kewibawaan bangsa pemimpin berkewajiban melindungi rakyat. (7) 
Hangurubi, membangkitkan semangat kerja kepada rakyat, untuk mencapai 
kesejahteraan hidup. Rakyat berharap kesejahteraan terpenuhi, berpegang pada 
perilaku adil, jujur dan setia membela kebenaran. Rasa asih dan asuh menyertai dalam 
membina hubungan dengan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan, tatap 
berpegang pada sabda pandhita ratu. Bahwa seorang pemimpin harus setia pada 
ucapannya. (8) Hamemayu, menjaga ketenteraman negara, dengan keselarasan dan 
keharmonisan berlandaskan saling percaya menjauhkan diri dari sifat curiga, demi 
memperbaiki tatanan pemerintahan.  

Dari delapan ajaran pemimpin di atas, dapat diketengahkan bahwa pimpinan 
memang memiliki tugas mulia. Pemimpin memiliki tugas khusus yang tidak mungkin 
dimiliki oleh orang biasa, jika negaranya akan aman dan tenteram. Keharmonisan 
hubungan antara atasan dan bawahan amat ditentukan oleh pengelolaan pimpinan 
terhadap bawahan. Manakala pimpinan mampu menunjukkan watak-watak yang 
senantiasa melindungi, tidak mementingkan diri sendiri, negara akan damai. Negara 
tidak akan banyak didemo atau dikecam oleh rakyat, 

Dharma seorang pemimpin selalu diarahkan pada kebahagiaan rakyat. Dharma itu 
terikat oleh janji suci pada waktu mencalonkan diri. Pimpinan biasanya memiliki janji 
politik, jika terpilih akan menuruti aspirasi rakyat. Kalau pimpinan sampai ingkar janji, 
dia akan dicap sebagai adharma. Pemimpin yang menjaga dharma, tentu lebih aman 
kedudukannya. Sampai saat ini, kalau menyaksikan para pemimpin bangsa, banyak 
yang dikecam oleh rakyat karena lupa pada dharma. Banyak pemimpin bangsa yang 
lupa diri, seperti kacang lupa pada kulitnya. 

Sementara itu Sri Ajipamasa, ketika akan turun tahta (lereh kaprabon), berpesan 
kepada puteranya bahwa seorang raja harus berpegang pada ajaran yang disebut 
Pancapratama, meliputi: (1) mulad, bahwa sebagai pemimpin harus waspada dan hati-
hati terhadap para punggawa (2) amilala, melindungi dan melayani, memberikan hadiah 
kepada punggawa yang setia, loyal dan berjasa. (3) amiluta, mengambil hati punggawa 
dan rakyat, dengan harapan dapat memberikan ketenangan jiwa. (4) miladarma, bahwa 
pemimpin harus bijak, sehingga tidak ada yang dirugikan, demi kesejahteraan dunia, 
atau mamayu hayuning bawana, dan (5), parimarma, dalam arti welas asih, sabar dan 
pemaaf.  

Kriteria tersebut bila diamalkan negara akan tenteram dan damai. Selain itu 
dikatakan bahwa seorang pemimpin juga harus mengamalkan pancaguna, untuk 
menjaga kesejahteraan negara beserta isinya, dengan ilat, ulat, ulah, asih lan asuh. Ilat 
berarti menjaga ucapan, ulat menunjukkan keramahan dan memperhatikan sikap 
kepada para punggawa. Ulah merupakan tingkah laku yang pantas tinulat (diteladiani).. 
Sebab pemimpin selalu menjadi kaca benggala bagi rakyat yang mendambakan ratu 



adil, yang tersembunyi dalam ugkapan pudhak sinumpet (kuncup bunga pandan). Asih 
mengandung arti ’menyayangi’. Pemimpin harus menyayangi santana, punggawa dan 
kawula. Sedangkan asuh, bahwa seorang pemimpin harus ’ngemong’, masyrakat harus 
diperlakukan sama tanpa mban cindhe mban siladan. Artinya, pemimpin yang terlalu 
memihak golongan atau diri sendiri. 

 Seorang peimpin juga harus bersikap aAmanah dan tanggung jawab. Dalam 
ajaran Islam dijelaskan bahwa memimpin adalah amanah, tugas mulia harus 
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Serat Wulang Reh Pupuh III. 4-8. karya 
Sri Pakubuwana IV, disarankan bahwa pemimpin jangan bersikap adigang, adigung, 
adiguna, sapa sira sapa ingsun. Adigang adalah ’kijang’ adigung ’gajah’ dan adiguna 
’ular’ ketiganya mati bersama dalam pertikaian karena kesombongan masing-masing. 
Pemimpin yang baik menghindari sikap aji mumpung, mumpung kuwasa, tumindak 
nistha, seperti ungkapan Ranggawarsita dalam Serat Sabdatama, bait 12 ...., begjane 
ula dahuru, cangkem silite nyaplok, (13) ndhungkari gunung-gunung, kang geneng- 
geneng padha jugrug, parandene tan ana kang naggulangi, wedi kelamun sinembur, 
upase lir wedang umob. Kata Jatman (1999:2) pimpinan aji mumpung sering arogan 
dan kurang control. Aji mumpung menandai sikap lupa pada budaya Jawa. Pimpinan 
jangan diserahkan kepada yang tidak mau, maupun mereka yang ambisi, karena yang 
berambisi umumnya memiliki motivasi lain, seperti aji mumpung. Sifat aji mumpung 
bertentangan dengan dharma seorang pemimpin. Ia harus rendah hati, bijak, adil dan 
ber budi bawa leksana.  

Hal itu diungkapkan oleh Ranggawarsita dalam Serat Witaradya, bahwa seorang 
raja yang besar, watak narendra gung binathara, mbaudhendha hanyakrawati, kutipan 
berikut: Dene utamaning nata, berbudi bawa laksana, lire ber budi mangkana, lila 
legawa ing driya, hanggung hanggeganjar saben dina, lire kang bawa laksana, hanetepi 
ing pangandika. Pemimpin harus memegang teguh janji yang diucapkan di depan 
rakyat. Janji adalah hutang, yang wajib dibayar. Sabda pandhita ratu salah satu falsafah 
Jawa dan konsep pengejawantahan janji adalah hutang, yang didukung frase ajining diri 
saka obahing lathi ajining sarira saka busana, aja waton omong nanging omonga 
nganggo wawaton, ilat ora ana balunge, esuk dhele sore tempe, mencla-mencle, bukan 
sikap seorang pemimpin, melainkan konsep sedikit bicara banyak bekerja yang 
sebaiknya dipegang teguh. Mereka dipercaya oleh rakyat. Mengembalikan kepercayaan 
yang hilang lebih sulit dari pada membangunnya. 
 
C. Figur dan Persyaratan Menjadi Pemimpin 

Figur dan syarat menjadi pemimpin yang disegani bawahan memang tidak mudah. 
Pemimpin adalah figur yang berada di depan, jika keliru langkah akan fatal. Sifat-sifat 
kepemimpinan setaip orang akan diteladani oleh bawahan. Manakala pemimpin sampai 
berbuat yang menyakiti hati bawahan, akan menjadi catatan tebal. Bawahan akan 
berontak dan selamanya tidak akan taat. Banyak ajaran masa lalu yang memberikan 
syarat khusus bagi seorang pemimpin. Ajaran termaksud pada dasarnya merupakan 
pantulan harapan para leluhur. 

Yang dibutuhkan masyarakat sekarang adalah figur yang dapat memimpin 
bangsa, terutama memiliki dua sikap yaitu (a) melindungi (ngayomi) dari berbagai 
keamanan dan kenyamanan dan (b) mensejahterakan (ngayemi), seluruh warga agar 
selalu hidup cukup, tidak kekurangan harta benda. Pemimpin yang memiliki dua figur 



itu, tentu selalu diharapkan seluruh rakyat. Rakyat sekarang  sudah cerdas, tidak suka 
dengan janji para pemimpin yang murah kata-kata saja, tetapi miskin realita. Rakyat 
butuh pemimpin yang tidak harus idealis, tetapi mampu mewujudkan keinginan. Figur 
pemimpin yang mampu merakyat (ajur ajer), biasanya lebih disukai oleh seluruh warga. 

Pemimpin nusantara ini cukup banyak yang dapat memenuhi persyaratan 
memegang pucuk pimpinan. Tokoh-tokoh seperti Raja Sultan Agung, Gadjah Mada, Ki 
Hadjar Dewantara, Soekarno, dan sebagainya dapat menjadi pemimpin bangsa yang 
sukses dan hakiki. Menurut ajaran Kitab Dasa Dharma Sastera Gajah Mada dianggap 
mampu mewujudkan sifat kepemimpinan Jawa yang hakiki. Dia mampu bertindak 
manjing ajur-ajer, artinya mau merasakan penderitaan rakyat, mengayomi, ikut 
menghayati apa saja yang menjadi keluhan rakyat, dan mampu menemukan jalan 
keluar. Dari karya besar itu, Gajah Mada mampu menjalankan sepuluh sifat dasar 
kepemimpinan Jawa, yaitu:  

(1) Rajin sujud, meditasi atau samadhi. Laku sujud atau disebut manembah, selalu 
menjadi landasan bertindak. Memimpin yang disertai sujud, akan ingat selalu pada 
Sang Pencipta, sehingga tidak gegabah dalam bertindak. Digambarkan bahwa sejak 
anak-anak, Gajah Mada suka sujud atau meditasi. Meditasi sering dilakukan malam hari 
dan sering mendapatkan vision (penglihatan) dewata yakni mendapat petunjuk dari 
dewa Brahma. 

(2) Awas (visioner), artinya menjadi pelopor dan memiliki wawasan ke depan.  
Gajah Mada selalu menjadi pelopor dan mengambil inisiatif yang pertama serta bekerja 
keras di antara teman-teman sebayanya. Cetusan ide cemerlang seorang pimpinan 
memang penting, biarpun belum tentu disetujui bawahan. Ide yang visioner, dilandasi 
sikap awas, artinya tahu berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Dengan kata lain, dia 
dapat menggabungkan dua konsep kepemimpinan, yaitu (a) ngerti, artinya tahu 
berbagai hal dan (b) pakarti, artinya tindakan apa yang seharusnya diambil. 

(3) Greget, artinya tokoh pimpinan yang menjadi sumber motivator bawahan. 
Pimpinan yang penuh greget, berarti mampu mendorong kemajuan bawahan. Paling 
tidak, dia mampu memberi semangat dalam kerja keras dan berat, terutama dalam 
memajukan sistem pertanian. Gajah Mada mampu memotivasi sesamanya. 
Kharismanya tampak sejak anak-anak, kemana Gajah Mada pergi diikuti oleh teman-
teman sebayanya. 

(4) Babar binuka, artinya pimpinan yang benar-benar bersifat open manajemen. 
Kepemimpinan yang terbuka jauh lebih dihargai bawahan. Ahli memimpin, termasuk 
memimpin sidang, hatinya terbuka dan kata-katanya manis bagai air kehidupan.  
Dalam berbagai kesempatan Gajah Mada digambarkan dapat memimpin sidang, 
memiliki keterbukaan dan memimpin yang memberikan kesejukan kepada 
bawahannya. Pemimpin demikian hatinya halus, tidak gemar nggetak-nggetak 
(memarahi) pada bawahan. Bawahan juga tidak akan banyak curiga pada atasan. 

(5) Lantip, artinya pemimpin yang mampu menangani berbagai hal. Kelantipan 
pemimpin ini yang disegani bawahan. Dia mampu menarik simpati, cerdas dan kreatif. 
Hal ini tampak ketika Gajah Mada pertama kali mengabdikan dirinya di istana maha 
patih yang sudah mulai tua yang bernama Arya Tadah, dan kemudian dia dikawinkan 
dengan putrinya yang bernama Dyah Bebed. Kecerdasan Gajah Mada tampak pula 
ketika ia ingin mengetahui wajah asli raja Bedahulu dengan cara minta dijamu sayur 
pakis yang utuh sedepa panjangnya, lauk pauknya setumpuk usus ayam, minumnya 



satu bumbung legen, ia bersedia makan dihadapan raja. Dengan cara demikian itu 
Gajah Mada akan mudah melihat wajah raja Bali pada saat itu, dan raja tidak boleh 
membunuh utusan raja Majapahit ini, apalagi yang bersangkutan sedang menikmati 
makanan. 

(6) Sopan dan ramah. Gajah Mada sangat sopan dan ramah ketika ia ditanya oleh 
Kebo Wawira (Kebo Iwa) dan Pasung Grigis tentang maksud kedatangannya ke Bali. 
Gajah Mada diutus oleh raja Jawa yang mempunyai putri yang sangat cantik, tiada 
duanya di Wilatikta, dan memuji Kebo Wawira (Kebo Iwa) supaya bersedia mengawini 
putri Jawa tersebut. Karena penampilannya yang sopan dan ramah, akhirnya Kebo 
Wawira (Kebo Iwa) berhasil ditipu oleh Gajah Mada. 

(7) Senantiasa menuntut ilmu pengetahuan, tidak mementingkan kesukaan 
duniawi, mempelajari kitab suci, dan melaksanakan upacara yadnya. 

(8) Senantiasa melindungi warga dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 
menegakkan keadilan. 

(9) Seorang pemimpin hendaknya gagah berani, bertanggung jawab, dan tangguh 
dalam menghadapi berbagai masalah, tunduk kepada aturan (hukum). Tidak menghina 
rakyat jelata, dan tidak menjilat kepada penguasa (atasan). 

(10) Menghormati orang bijaksana, menghargai para pahlawan, dan senantiasa 
melakukan tapabrata dan semadhi. 

Dari sepuluh sifat kepemimpinan itu, sebenarnya kalau dapat dilaksanakan 
bangsa ini akan adil dan makmur. Jangakan sepuluh halite, dapat menjalankan lima 
saja, seorang pimpinan sudah tergolong hebat. Pemimpin yang handal dapat 
menerapkan syarat-syarat tersebut dalam sikap dan perilakunya. Ajaran itu penting bagi 
pimpinan, tetapi jika tanpa implementasi juga tidak ada artinya. Kalau diperhatikan, 
hampir seluruh ajaran kepemimpinan itu memuat idealism dan gagasan mulia. Ajaran 
Asta Dasa Berata Pramiteng Prabu antara lain sebagai berikut. 

1. Wijaya: bersikap tenang dan bijaksana. 
2. Matri Wira: berani membela yang benar. 
3. Natanggwan: mendapat kepercayaan rakyat, 
4. Satya bhakti a prabhu: taat kepada pemimpin/pemerintah. 
5. Wagmi wak: pandai bericara dan meyakinkan pendengar. 
6. Wicak saneng naya: cerdik menggunakan pikiran. 
7. Sarja wopasana: selalu bersikap rendah hati. 
8. Dirotsaha: rajin dan tekun bekerja. 
9. Tan satresna: Tidak terikat pada satu golongan atau persoalan. 
10. Masihi semesta Buwana: bersikap kasih sayang kepada semuanya. 
11. Sih Semesta buwana: dikasihi oleh semuanya. 
12. Negara Ginang Pratidnya: selalu mengabdi dan mendahulukan kepentingan 

negara. 
13. Dibya cita; toleran terhadap pendirian orang lain. 
14. Sumantri; tegas dan jujur. 
15. Anayaken musuh; selalu dapat memperdaya musuh. 
16. Waspada Purba wisesa; waspada selalu/introspeksi. 
17. Ambeg Paramartha; pandai mendahulukan hal-hal yang lebih penting. 
18. Prasaja; hiduplah sederhana. 



Pemimpin bangsa yang menguasai 18 watak di atas, sungguh luar biasa. 
Pemimpin demikian jelas menjadi dambaan setiap orang. Hanya saja memang hampir 
sulit menemukan figur yang mampu mengimplementasikan delapanbelas ajaran itu. 
Setiap pemimpin bAngsa sellau ada plus minusnya jika telah memamsukisebuah 
system. Namun paling tidak apabila para pimpinan masih mengingat ajaran itu, tidak 
akan lupa diri. Siapa saja yang hendak menjadi pimpinan kadang-kadang memegang 
teguh ajaran kepemimpinan, namun setelah memimpin sering lupa diri. Watak seorang 
pimpinan yang semula anggun, dapat berubah ketika berhubungan dengan system. 
D. Sifat dan Prinsip Kepemimpinan Jawa 

Setiap local memiliki gaya kepemimpinan. Gaya (style) juga disebut ala (kredo). 
Bahkan setiap orang memiliki ala kepemimpinan yang berbeda satu sama lain. Yang 
perlu diketahui, orang Jawa sebagai komunitas terbesar di tanah air, juga memiliki ala 
kepemimpinan yang khas. Kinerja organisasi di Jawa sangat dipengaruhi oleh peran 
pemimpin. Pemimpin adalah motor penggerak sebuah komunitas. Jika menginginkan 
kesinambungan dalam tumbuh kembangnya organisasi di masa depan, pemimpin 
harus dipersiapkan lebih awal. Bagaimana mengidentifikasi ciri-ciri pemimpin 
sejati,memang tidak mudah. 

Sudah lama terjadi perdebatan tentang proses seseorang menjadi pemimpin 
(leader) dalam masyarakat Jawa. Ada kalanya masyarakat membedakan mana 
pemimpin ala Jawa, Sunda, Minang, Bugis, dan sebagainya. Etnisitas masih sering 
mewarnai ala kepemimpinan, baik kepemimpinan local maupun nasional. Apakah dia 
sebagai pimpinan merupakan anugerah yang memiliki kemampuan leadership, ataukah 
seorang pemimpin merupakan bakat yang diperoleh sejak lahir? Atau, apakah 
pemimpin itu merupakan hasil dari proses pelatihan dan pendidikan? Pertanyaan 
tersebut tidak habis-habisnya menjadi perdebatan. Setiap kesimpulan diiringi dengan 
penjelasan yang dianggap benar. Namun, alangkah baiknya kita tidak terjebak dalam 
polemik yang berkepanjangan itu. Seperti diungkapkan mantan Presiden Direktur BNI 
Securities, Suryo Danisworo, “Tidak perlu diperdebatkan mana yang benar, karena 
tidak ada kemutlakan dalam ilmu manajemen kepemimpinan”. 

Pendapat tersebut juga ada benarnya, sebab ala kepemimpinan apa pun belum 
tentu relevan diterapkan pada wilayah lain. Memimpin suatu bangsa amat tergantung 
kondisi yang mengitarinya. Dalam bukunya bertajuk Warisan Kepemimpinan Jawa 
untuk Bisnis, Suryo menggarisbawahi bahwa ada tiga hal pokok dari sifat pemimpin 
yang kerap dibutuhkan oleh suatu kelompok atau organisasi. Yakni, (1) berada di 
depan, (2) mengayomi, dan (3) mencerahkan. Ketiga sifat kepemimpinan tersebut 
merupakan syarat yang menentukan keberhasilan suatu komunitas. Pemimpin yang 
berani di depan, memberikan tauladan, tergolong mulia. Sebaliknya, manakala 
pemimpin hanya bertindak seperti ungkapan “wit gedhang awoh pakel”, artinya omong 
gampang nglakoni angel, kepercayaan rakyat akan semakin pudar. Begitu pula 
ungkapan “gajah diblangkoni, bisa kojah ora bisa nglakoni, artinya pemimpin hanya 
banyak bicara, realisasinya nol, akan dicemooh oleh bawahan. 

Buktinya, di jagad pememrintahan banyak pemimpin yang membawa bendera 
korupsi, sampai menyatakan “katakana tidak untuk korupsi”, ternyata hanya sebuah 
slogan untuk menarik simpatisan. Dia sendiri akhirnya masuk ke penjara, gara-gara 
korupsi, dan melanggar kata-kata dia sendiri. Sebut saja Nazarudin, Angelina Sondak, 
Anas Urbaningrum, yang telah diduga terkait dengan korupsi wisma atlit dan 



hambalang, sementara di iklan televisi selalu menyatakan diri dan partainya bersih. 
Ironi kepemimpinan ala Jawa demikian telah bercampur dengan gaya lain. Akibatnya 
banyak pelanggaran pada dirinya sendiri.  

Sikap batin akan selalu mendominasi unsur pemimpin dalam berbagai bidang, 
karena segalanya bermula dari karakter dan komitmen. “Unsur sikap batin akan selalu 
lebih banyak dari unsur lain yang merupakan kecerdasan atau keterampilan seorang 
calon pemimpin. Sayangnya sikap batin ala Jawa, seringkali diterjang sendiri 
seenaknya oleh para pimpinan. Akibatnya, nilai-nilai dan etos pimpinan yang menganut 
ala kejawaan semakin pudar di mata rakyat. Pada sikap batin “berani” berada di depan,  
menunjukkan bahwa pemimpin harus berani bertanggung jawab dan bukanlah orang 
yang berkarakter pengecut. Selain itu, konteks “berani” yang ia maksudkan adalah 
suatu sikap batin yang sportif, fair, dan wajar. Sebab, menurutnya, pemimpin sejati 
adalah orang-orang yang tidak hanya berani tampil di kala kelompoknya senang, 
melainkan juga bertanggung jawab ketika kelompoknya dalam kondisi sulit. “Dia 
(pemimpin) harus habis-habisan untuk melindungi kelompoknya. Apalagi, seorang 
pemimpin sejati akan muncul untuk mengambil alih tanggung jawab ketika 
kelompoknya dalam kondisi membahayakan. 

Jika demikian, dapat diketengahkan bahwa kepemimpinan Jawa sejati setidaknya 
perlu memegang teguh nilai-nilai: (1) jujur, artinya penuh dedikasi dan ada niat tidak 
membohongi rakyat, (2) wani, artinya diketengahkan bahwa kepemimpinan Jawa sejati 
setidaknya  berani bertanggung jawa atas segala perbuatannya, (3) temen, artinya tidak 
ingkar janji, pemimpin yang terlalu banyak mengobral janji, akan melahirkan janji palsu. 
Pemimpin yang ingkar janji, selamanya akan cedera secara politik dan sosial. Memang 
harus disadari, bahwa tidak mudah menemukan pemimpin yang benar-benar 
memenuhi kriteria berani berada di depan, jujur dalam tindakan, dan tepat janji.  

Yang saya alami, seringkali banyak pemimpin yang menyakitkan hati. Banyak 
pimpinan yang pura-pura (lamis), tidak menyatakan yang sebenarnya. Pimpinan saya 
itu, menyatakan hebat dirinya mampu mengumpulkan uang sedikit-sedikit hingga akhir 
kepemimpinannya. Ternyata dia bohong, karena uang yang dia kumpulkan adalah hasil 
korupsi. Dia pun menyatakan tidak korupsi, padahal semua warga menyatakan korupsi. 
Bagitulah sikap seorang pemimpin Jawa yang penuh dengan “minyak air”, hanya kata-
kata yang licin, lalu membangun pencitraan konyol. Dia jelas tidak memiliki profesi 
sebagai pimpinan yang handal. Dengan kata lain, perlu dihitung untung dan ruginya, 
untuk memilih pemimpin masa depan.  

Perlu diketahui bahwa dalam Serat Sasanasunu pupuh 9 bait 9 gatra 1 karya 
Jasadipura II (Sukri, 2004:224) ditegaskan “watak dora memetengi ati, nora kena sira 
andelna.” Artinya orang yang bohong itu akan menggelapkan hati, tidak pantas 
dipercaya. Jadi, pimpinan yang suka bohong itu hatinya gelap, tidak sepantasnya 
diserahi amanah pimpinan. Pemimpin bukanlah pemimpi yang penuh kebohongan. 
Pemimpin sejati tidak akan segan mengambil tanggung jawab anak buahnya. Jadi, 
jabatan sebagai pemimpin berarti harus berani menerima segala konsekuensi, tidak 
hanya kenikmatannya, tetapi juga risikonya karena jabatan pemimpin adalah jabatan 
yang mendapatkan privilege. Pimpinan perlu mengayomi bawahan, dan tidak 
sebaliknya membuat resah. Bayangkan jika kali ini aka nada kenaikan harga BBM, 
ternyata telah menimbulkan kegalauan rakyat. Hal ini menandai bahwa pimpinan lebih 
berpikir sepihak, demi keuntungan sendiri saja, tidak memikirkan betapa penderitaan 



rakyatnya. Kalau demikian, pimpinan belum seratus prosen mampu mengayomi 
rakyatnya.   

Sikap batin mengayomi adalah sikap batin yang lebih dari sekadar melindungi. 
Sikap ini mampu menciptakan keteduhan, yang akan membangun sinergi dan daya 
bagi kelompoknya. “Tanpa sikap batin dan kemampuan untuk mengayomi, kinerja dari 
kelompok menjadi tidak terarah dan tidak optimal. Sikap batin pertama juga bertujuan 
untuk mengayomi anggota kelompoknya,” urainya menjelaskan. Jadi, pemimpin sejati 
yang berani berada di depan, tidak sekadar berani bertanggung jawab atas kebijakan 
atau tindakan yang diambilnya, tetapi juga manfaat yang lebih besar, yakni mengayomi 
kelompoknya. 

Lebih jauh, Suryo menyatakan, daya yang ditimbulkan oleh unsur mengayomi 
sangatlah dahsyat. “Saya menjadi saksi bagaimana team work yang merasakan sifat 
pengayoman dapat melakukan hal-hal yang luar biasa. Team work yang optimal akan 
menghasilkan daya yang optimal,” tuturnya memastikan. Misalnya, jika seorang 
karyawan merasa terayomi di lingkungan kerjanya, tentu akan membuat dia merasa 
nyaman dalam bekerja sehingga akan tercipta produktivitas yang tinggi bagi 
perusahaan, karena karyawan akan lebih mampu berkreativitas. Oleh karena itu, Suryo 
menegaskan, hubungan batin antara yang mengayomi dan yang diayomi harus 
diciptakan dan menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. 

Pimpinan juga harus mampu “mencerahkan” suasana bawahan. Ketika pemimpin  
mampu memberi pencerahan kepada anggota kelompoknya, tentu banyak disegani. 
Saya menggunakan istilah mampu karena diperlukan unsur keterampilan dalam 
memberikan pencerahan. Selain dilandasi sikap batin untuk memberi, membantu, dan 
berkontribusi, juga diperlukan kecerdasan seorang pemimpin untuk dapat memberi 
pencerahan. Manakala bawahan merasa cerah, cemerlang, dan tidak gelap gulita, 
itulah tanda pimpinan yang berhasil. Kecerdasan itu dapat berupa keterampilan dan 
pengetahuan di bidang manajemen atau umum, namun juga termasuk hal-hal yang 
khusus sesuai disiplin ilmu yang disyaratkan bagi seorang pemimpin untuk menjalankan 
fungsi memimpin perusahaan atau organisasi. 

Fungsi pencerahan dari pemimpin juga ditujukan untuk menyiapkan kader-kader 
pemimpin selanjutnya, yang menjamin perusahaan atau organisasi akan tumbuh terus 
dan mampu mengadakan perubahan sesuai dinamika dari lingkungan. Tidak terlampau 
sulit untuk mengenali siapa yang memiliki sifat memberi pencerahan. Dalam unit kerja 
atau organisasi yang kecil, misalnya, sudah dapat dilihat siapa yang suka membagi 
ilmunya dan suka membantu. Yang lebih sulit adalah menemukan mereka yang mampu 
secara sistematik menyiapkan kader bagi unitnya, apalagi meyiapkan seseorang yang 
akan menggantikannya. 

Fungsi pencerahan, dapat dilihat pada pemimpin perusahaan yang selalu 
menyatukan ide, pikiran, dan kinerja karyawan sehingga menjadi daya dahsyat yang 
akan membawa perusahaan ke posisi yang ditargetkannya. Untuk itu, karyawan mem-
butuhkan pencerahan yang mampu menyatukan mereka. Kekuatan pencerahan adalah 
direction atau arahan ke mana mereka harus bergerak. Pencerahan akan membuat 
karyawan dan unit bisnis merasa diakui kontribusinya. Agar pemimpin mampu 
memberikan pencerahan secara optimal, prinsip “7-T” dari Suryo dapat dijadikan 
referensi bagi para pemimpin. Prinsip 7-T meliputi: Tata, Titi, Titis, Temen, Tetep, 
Tatag, dan Tatas. Agar tercipta suasana yang mengayomi dan mencerahkan, serta 



mampu menciptakan suasana sejuk seperti feel at home, ada ajaran Jawa yang saya 
peroleh dari kakek, almarhum KRMTA Pornomo Hadiningrat, yaitu 7-T.  

Ia menceritakan, prinsip 7-T merupakan hasil pengalaman kakeknya selama 
menjabat pamong praja. Pengalaman itu kemudian diajarkan kepada dirinya agar dapat 
dijadikan pedoman dalam bekerja. “Beliau selalu menekankan, kita harus selalu me-
review diri sendiri sebelum memberikan keputusan maupun bertindak,” ujarnya 
menyadur ucapan sang kakek. Jadi, seorang pemimpin harus selalu mengkaji, apakah 
dalam kesehariannya dia telah memenuhi prinsip-prinsip 7-T dengan baik. 

Mengenai prinsip 7-T, Suryo menjelaskan, 3-T pertama (tata, titi, dan titis) 
merupakan skills (keterampilan), yang juga dipengaruhi oleh kecerdasan seorang 
pemimpin. “Bahwa arti tata itu teratur, titi itu teliti, dan titis itu tepat. Tiga skill itu yang 
sebenarnya amat diperlukan seorang pemimpin. Misalnya, pada prinsip tata, seorang 
pemimpin dituntut untuk berpikir, berbicara, dan bekerja secara teratur atau sistematis. 
Oleh karena pemimpin harus mampu menciptakan rule of the game atau standard 
operating procedures (SOP),” maka penguasaan prinsip tersebut amat penting. Prinsip 
4-T berikutnya (temen, tetep, tatag, dan tatas) merupakan suatu sikap atau tekad yang 
diwujudkan dalam bentuk perilaku, yang diiringi dengan suatu kegiatan atau action. 
Prinsip 4-T berikutnya, yang terdiri dari temen (jujur atau tulus), Tetep (konsisten), tatag 
(tabah), dan tatas (tegas) merupakan komitmen atau niat yang harus terwujud pada 
perilaku atau sikap pemimpin sehari-hari dalam memimpin kelompok atau perusahaan,” 
kata ayah dua putri dan suami dari Elida, ini menyarankan. Ia memastikan, pemimpin 
yang temen atau jujur dalam pola pikir dan perilakunya, akan diikuti dengan ketulusan 
anggota tim dalam bekerja sesuai sasaran yang ingin dicapai. 

 
E. Gaya Kepemimpinan Jawa 5-M 

Semua pimpinan Jawa memiliki gaya yang berbeda-beda. Gaya 5-M sebenarnya 
sebuah pilihan dalam memimpin suatu komunitas. Gaya 5-M pun sebenarnya dapat 
diterapkan pada etnis atau bangsa lain. Orang Jawa sedikit terpengaruh Hindu dan 
Islam dalam memegang teguh gaya kepemimpinan. Jika dalam bahasa Arab selain 
kata imam dan sulthan, pemimpin juga disebut dengan menggunakan kata Maalik, 
Malik atau Mulk di Jawa pimpinan juga disebut raja atau sultan. Di Jawa, pimpinan 
merupakan kiblat yang bersifat hangabehi (total). 

Yang dimaksud gaya kepemimpinan 5-M meliputi lima konsep dasar 
kepemimpinan sebagai berikut. 

Pertama, melek, selain berarti membuka mata, melihat dengan cermat, juga 
bermakna senantiasa awas. Pimpinan adalah seorang pengawas (controlling). Melek 
dalam makna leterlijk sebagaimana pernah dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Khattab 
r.a yang selalu blusukan di malam hari melihat kondisi riil rakyatnya. Hal ini seperti yang 
dilakukan gubernur DKI, Jokowi. Terbukti konteks ini amat penting untuk mendekatkan 
hati pimpinan pada rakyat. Dalam hal ini melek juga berarti seorang pemimpin harus 
tahu dan mengerti betul kondisi dan problem yang dihadapi rakyatnya, sehingga ia 
mampu mencarikan solusi yang efektif dan presisif. Dengan cara melek, seorang 
pimpinan juga menjadi tukang catat (juru cathet) yang luar biasa. Melek, juga berarti 
ingin tahu perkembangan di belahan dunia lain. 

Hikmah melek, tentu banyak sekali guna pengembangan suatu komunitas. Florida 
(2003:396-438) secara panjang lebar membahas sosok pimpinan di era kerajaan 



Demak yang memanfaatkan konteks melek. Waktu itu, pengaruh Islam amat kuat 
merasuk ke Demak. Di Jaman Joko Tingkir, dikatakan bahwa ada tiga guru penting 
yaitu (a) Syeh Siti Jenar, (b) Malang Sumirang, dan (c) Ki Ageng Pengging. Masing-
masing memiliki tradisi melek dalam menyebarkan keyakinannya. Jadi, melek 
senantiasa mereka bangun agar ajaran yang disebarkan tepat sasaran. Pimpinan apa 
pun, kiranya perlu melek, seperti melek huruf, melek kemajuan, dan melek yang lain.  

Kedua, milik, yang berarti seorang pemimpin harus benar-benar merasa memiliki 
tumpah darah dan rakyatnya. Milik harus dibedakan dengan melik. Jika milik 
terkandung pesan merasa memiliki, sehingga mau melindungi bawahan, melik justru 
perilaku yang tidak baik. Melik membuat pribadi pimpinan ingin menguasai, tetapi untuk 
kepentingan diri. Jika sudah memiliki kesadaran akan hal itu, maka seorang pemimpin 
harus habis-habisan dalam menjaga keutuhan tanah airnya, demikian pula dengan 
harta-benda; harkat-martabat; bahkan nyawa rakyat yang dipimpinnya. Biasanya, rasa 
milik ini bisa berkembang menjadi nasionalis atau altruistik. 

Ketiga, muluk, dalam bahasa Jawa sehari-hari ia berarti gerakan ‘mengangkat’ 
makanan dengan menggunakan ‘tangan kosong’ yang bertujuan memenuhi  salah satu 
kebutuhan hidup manusia yang paling vital, yaitu makan. Namun,pimpinan tidak boleh 
terjebak pada ungkapan nggedhekake puluk, artinya muluk (makan) yang berlebihan. 
Secara filosofis, muluk  berarti seorang pemimpin haruslah mampu mengentaskan 
rakyatnya dari kemiskinan dan penderitaan menuju kesejahteraan yang utama. Muluk 
juga brarti naik terus, seperti laying-layang yang diterbangkan sampai muluk 
(membubung tinggi). Muluk berarti pimpinan yang selalu mengupayakan sebuah 
komunitas semakin terkenal. Muluk juga perilaku untuk mengangkat kebodohan dan 
keterbelakangan menuju pijar keberadaban yang mulia. Lebih dari itu ia juga harus 
mampu mengangkat derajat dan martabat bangsanya di mata bangsa-bangsa lain di 
dunia. 

Keempat, melok, artinya bahwa seorang pemimpin haruslah mampu 
menyuarakan, mengikuti dan merealisasikan aspirasi rakyat yang dipimpinnya. Melok 
bararti tampak nyata, tidak menyembunyikan berbagai hal dan bersifat open 
managemen. Hal ini sebangun dengan filosofi kepemimpinan Ki Hajar Dewantoro 
bahwa ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani, bahwa 
seorang pemimpin haruslah mampu menjadi tauladan yang baik, bahu-membahu 
bersama yang dipimpinnya membangun karsa, serta mampu menyerap, mengimbangi 
dan mewujudkan aspirasi yang dipimpinnya. Pimpinan yang melok, seharusnya tidak 
kaya janji-janji saja, melainkan bagaimana mewujudkannya. Segala tuntutan rakyat 
adalah amanah jika ingin melok dalam memimpin. 

Kelima, meluk yang artinya seorang pemimpin haruslah memiliki perasaan dan 
perilaku cinta-kasih yang tulus-mendalam terhadap rakyatnya. Pimpinan yang sering 
menyakiti bawahan, melontarkan kata-katas sinis dan kasar, jelas tidak memiliki 
peprilaku meluk. Meluk juga bentuk keakraban dalam kepemimpinan. Pemberian 
penghargaan pada bawahan, dalam bentuk apa pun merupakan strategi meluk. Maka 
pimpinan sepantasnya mampu menghadirkan rasa nyaman, aman dan tenteram bagi 
mereka, bagaimanapun caranya. Seperti yang pernah ditandaskan oleh Nabi 
Muhammad s.a.w bahwa ia adalah cinta-kasih yang ‘dihadiahkan’ oleh Allah s.w.t untuk 
semesta. Rosul adalah pimpinan yang hebat, disakiti bawahan pun tidak membalas 
dengan dendam. 



Selain kriteria-kriteria yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin sebagaimana 
telah disebutkan, setidak-tidaknya ada 3 (tiga) hal yang tidak boleh ada dalam diri 
seorang pemimpin, yaitu. 

Pertama,molak-malik, yang berarti seorang pemimpin tidak boleh mencla-mencle, 
inkonsisten dan tidak tepat janji. Memang berat menjadi pimpinan yang taat asas. 
Pimpinan yang mampu menepati kata-kata sendiri itu tidak mudah. Pimpinan yang 
bersifat esuk tempe sore dhele, artinya molak-malik biasanya gamang. Pimpinan 
semacam ini sebenarnya lebih kotor daripada telur busuk. Dia hanya manis di bibir, 
tetapi hatinya keras, ingin menindas. Saya memiliki pengalaman, dipimpin oleh figure 
yang molak-malik. Pimpinan itu, pernah menghukum saya dengan sanksi, bahwa saya 
dilarang membimbing mahasiswa di rumah. Katanya, kalau di rumah, mahasiswa harus 
membawa sesuatu (makanan), jika tidak rasanya tidak enak. Ternyata, pimpinan 
“gembus” itu, seperti melanggar sendiri, bahkan mempersilakan mahasiswanya 
bimbingan di rumah. Ini jelas pimpinan yang pantas dimasukkan lubang sampah saja. 
Dia itu seorang pengecut. 

Kedua, muluk-muluk, terlalu berlebihan dalam segala hal, tidak bisa 
mensinkronkan antara idealitas dan realitas. Maksudnya, pimpinan ini selalu bercita-cita 
tinggi, namun terjebak dalam ungkapan kegedhen empyak kurang cagak. Artinya, 
hanya gagasan yang melambung tinggi, bicaranya muluk-muluk, namun tanpa 
kenyataan. Seringkali pimpinan melegitimasi kekuasaan sebagai sesuatu yang 
datang dari Tuhan dibuktikan pula dengan usaha-usaha untuk menjadikan 
keraton sebagai replika daripada istana keinderaan yang penuh dengan 
kekayaan dan keagungan. Namun jika di balik itu banyak rakyat yang kelaparan, 
berarti keterlaluan. Dalang di dalam menggambarkan keadaan istana raja 
dengan teliti sekali menyebutkan perhiasan-perhiasan di Tamansari keinderaan, 
hingga sampai pada batu-batu pualam yang oleh karena samparan kaki-kaki 
dayang-dayang tuan putri permaisuri, melecit mengkilap seperti sekian bintang 
beralih. Jika yang terakhir ini hanya ada dalam mimpi, berarti hanya muluk-
muluk saja, sementara rakyat banyak menderita. 

Ketiga, malak, artinya bahwa seorang pemimpin harus terhindar dari sikap mental 
koruptif, tidak boleh merampok harta negara dan rakyatnya, atau dalam tataran yang 
paling sederhana, tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya. 
Di samping itu, tidak seharusnya juga kita memilih pemimpin hanya berdasarkan molek-
nya praupan serta dunya-brana dari si calon pemimpin. Para koruptor seringkali pandai 
bersilat lidah, untuk memperkaya diri. Watak semacam ini, sebenarnya sudah saatnya 
dikubur. Biasanya pimpinan serupa sering mencari kesalahan orang lain. Dalih apa pun, 
seringkali ingin benar sendiri, demi meladeni sikapnya yang malak. Pimpinan yang ingin 
mengeruk harta rakyat, sebaiknya dimasukkan saja ke penjara. Artinya, jangan memilih 
hanya karena bagusnya tampang dan besarnya mahar yang bisa ia berikan atau 
bahkan hanya ia janjikan. 

Oleh karena itu, sebagai rakyat yang mendamba pemimpin dan kepemimpinan 
yang pinilih, setidak-tidaknya kriteria-kriteria di atas dapat kita jadikan sebagai tolok 
ukur untuk memilih penguasa yang akan memimpin kita semua, mulai dari tingkatan 
yang paling kecil nan sederhana sampai dengan yang paling besar dan penuh 
kompleksitas. Jika penguasa yang memimpin kita adalah orang-orang yang melek, 
muluk, milik, melok dan meluk serta tidak suka muluk-muluk, molak-malik, dan malak, 



ditambah lagi kita memilihnya tidak berdasarkan molek-nya saja, niscaya target 
kepemimpinan untuk mengantarkan rakyat sejahtera dunia tembus akhirat akan 
tercapai. Kebahagiaan kepemimpinan apabila hubungan atasan dan bawahan aman 
dan damai.Manakala masing-masing pihak ada kecurigaan, berarti pertanda tidak 
adanya kenyamanan.  

 
 
 

BAB V 
DUNIA BATIN PEMIMPIN JAWA 

 
A. Tanggap Sasmita dan Lelana Brata Seorang Pimpinan  

Dalam peta kepemimpinan bangsa, orang Jawa sudah semakin berpikir praktis. 
Idealisme Jawa sering diruntuhkan oleh politik dagang sapi atau dagang ayam. 
Kepemimpinan semakin lama menjadi komoditi ekonomis. Hal ini diakui oleh 
Moertono (1986:151-154) bahwa budaya, kekuasaan, dan kepemimpinan pada 
zaman abad ke-18 dan ke-19 ini adalah lebih bersifat politis praktis. Manusia pada 
umumnya, entah itu karena rasa kemanusiaannya, entah karena rasa kepentingan 
diri sendiri, selalu berusaha menemukan cara-cara, atau jalan untuk melindungi 
dirinya dari segala sesuatu yang merugikan baik yang dapat menimbulkan akibat-
akibat yang tidak baik maupun yang mengakibatkan penderitaan untuknya - apakah 
yang menimbulkannya itu alam, dewa-dewa, "dunia lain", ataupun sesama manusia 
sendiri.  

Alat-alat pengamanannya dapat berupa benda-benda yang berguna langsung 
seper-ti senjata, benda-benda penolak yang bersifat magis seperti azimat dan 
sebagainya, atau kepercayaan-kepercayaan, konsepsi-konsepsi baik yang bersifat 
sederhana maupun yang bersifat rumit. Umumnya hal itu sesuai dengan iklim 
berpikir, taraf pengetahuan dan lingkungan fisik masyarakat yang mencetuskannya. 
Dengan demikian maka baik fungsi "janur kuning" (dari daun kelapa muda) yang 
merupakan gapura pada upacara-upacara hajatan yang mempunyai makna magis 
"membersihkan" siapa pun yang lewat di bawahnya, serta fungsi kera untuk 
memantapkan rasa kejantanan seseorang, ataupun budi dan akhlak dalam memberi 
dasar moral pada kekuasaan, ketiga-tiganya menjalankan fungsi yang sama, ialah 
sebagai alat pengaman, agar tercapai maksud dan tujuan yang telah ditentukan, 
tanpa timbulnya ekses-ekses yang akan merusak atau menodainya. Dalam kaitan 
spesifik yang demikian itulah harus kita lihat hubungan antara budi dan kekuasaan 
pada zaman kerajaan-kerajaan di Jawa.  

Kebenaran pandangan ini akan kita kaji pula pada sikap orang umumnya masih 
banyak dilekati oleh pola-pola pemikiran dari masa yang lalu, baik yang dibawakan 
oleh kelestarian adat, kesinambungan tutur kata, kreativitas pentas serta karya seni 
lainnya, maupun yang diabadikan di pusat-pusat kebudayaan, oleh sastra tertulis 
atau tercetak. Harapan-harapan yang dikaitkan menurut tradisi pada konsepsi-
konsepsi kuna itulah yang sering mengundang frustrasi-frustrasi politik karena 
hendak dipaksakan berlakunya dalam konteks kesejarahan yang lain. 

Karena sumber bagi penulisan karangan ini terutama berupa hasil-hasil karya 
sastra dari abad-abad tersebut, maka di sini kiranya perlu dikemukakan sifat-sifat 



hasil karya sastra Jawa pada umumnya. Kecuali genre sastra Jawa yang 
mengemukakan pengetahuan yang bersifat teknis, biasanya termasuk syarat-syarat 
keahlian yang perlu diketahui, yang pada umumnya berupa literatur pakem, serat 
kawula, katuranggan, serat panutan, maka hasil-hasil karya sastra Jawa sebagian 
besar menggambarkan keinginan dani penulis atau penyusunnya untuk 
menyampaikan hal-hal yang dapat dipakai sebagai pegangan hidup atau contoh 
sikap (Ian tindak tanduk; wara-wara, cecepengan", kaca benggala. Setiap cerita 
selalu diakhiri dengan kata-kata liding dongeng (adapun maksud cerita ini adalah 
begini atau begitu). Sifat yang didaktis ini pun tidak begitu jauh daripada sifat magis-
religius yang dilekatkan C.C. Berg, pada tulisan "babad" suatu genre sastra Jawa.  

Dengan demikian membaca hasil karya sastra Jawa seharusnya disertai 
dengan kemahiran dan kepekaan untuk merlginterpretasikan apa kehendak dan 
maksud sang penulis, justru karena kebiasaan orang Jawa untuk mernasukkan 
maksud-maksud yang lebih "dalam" daripada kesan yang diperoleh pembaca secara 
sepintas kilas. Tanqgap sasmita (kemahiran untuk menangkap apa yang tersirat) 
merupakan suatu adu kecakapan sosial yang menguji kemampuan dan kehalusan 
persepsi pihak-pihak yang bersangkutan. Di samping digunakannya peralatar~ 
sastra yang biasa seperti peri bahasa, aliterasi (Ian sebagainya dipakai pula 
"sasmita-sasmita" lain seperti pralambang, siklus, zaman maupun kebiasaan-
kebiasaan yang pada umumnya bersifat lokal dan pribadi seperti bermacam tahta. 
Dalam membaca dan menahami tulisan-tulisan Jawa perlu diperhatikan pula tema-
tema cerita yang sering kita jumpai seper -ti lelana atau ngumbara sebagai masa 
ujian daripada si pelaku utama cerita, adanya sayembara, hidup mandhita pada 
waktu tua, dan sebagainya. Dengan demikian interpretasi tidaklah terlepas 
daripada pengertian yang mendalam akan pola-pola pemikiran dan pola 
kehidupan masyarakat yang menghasilkan karya-karya sastra itu. 

Berpedoman pada pendekatan terhadap sejarah yang bersifat kategoris -
historis tersebut di atas, maka di dalam meneliti kaitan antara budi dan 
kekuasaan baiklah kita berpegang pada apa yang ditulis oleh seorang nayaka 
bupati keparak di Surakarta, R.M. Hariya Jayadiningrat I dalam karangannya 
yang dimaksudkan sebagai pegangan sikap dan tindak-tanduk bagi para pejabat 
abdi dalem Raja yang antara lain berbunyi: 

lan ana patang prakara  
kagunganing kang prajadi  
prajurit lawan pandhita  
tri sudagar catur tani 
prajurit pagering ratu 
tani bujaning praja 
sudagar buh weh raharjaning pamuja 

Yang terjemahannya sebagai berikut. 
   dan ada empat hal yang 

menjadi milik kerajaan prajurit dan pendeta 
tiga saudagar empat tani 
prajurit pagar bagi kerajaan 
petani makan negeri saudagar pakaian negara 
sang pendeta memberikan kesentosaan doa. 



Jadi empat unsur inilah yang perlu diperhatikan oleh negara. Kiranya tidak 
ada suatu masyarakat yang tidak mempunyai ukuran atau standar yang 
dipergunakan untuk mengukur ata u membandingkan tindakan atau sikap pribadi 
anggota-anggotanya. Jika bagi kebanyakan orang syarat itu terletak pada sikap 
yang rasional, yang didasarkan atas pengetahuan yang "nyata", maka bagi 
orang Islam ukuran terletak kepada kegiatan orang Yang menunjukkan 
ketakwaan yang mutlak kepada Tuhannya dan taat pada apa yang difirmankan 
oleh Nya serta diperintahkan oleh Nabinya. Orang Jawa sangat peka akan 
perasaan bahwa ia tidak hidup sendiri di dunia ini. Oleh harena keinginan 
mencari hubungan yang baik dengan dunia lain dan di dalam jangkauan yang 
lebih luas dengan seluruh alam semesta ini, juga *sebagai suatu cara 
pengamanan kehidupannya orang berusaha untuk tahu akan segala sesuattr 
yang ada di sekelilingnya dengan cara-cara dan peralatan-peralatan yang 
dipandang lebih halus daripada pancainderanya. 

Oleh karena itu orang Jawa suka akan kata-kata yang mempunyai arti 
yang berlawanan terutama bukan dalam arti harfiahnya; tetapi lebih dalam arti 
kiasnya, kadang-kadang menuju ke arah pemberian makna yang winadi, 
sinengker atau dirahasiakan. 
 
B. Kepemimpinan Jawa Anti Konflik 

Batininiah kepemimpinan Jawa, pada dasarnya cenderung anti konflik. 
Biarpun ada masalah, sedapat mungkin diselesaikan secara halus, tidak vulgar. 
Perintah halus adalah strategi kepemimpinan Jawa yang anti konflik. Orang Jawa 
enggan melakukan konflik secara terbuka, maka diredam, dibungkus kado secara 
tersembunyi, hingga menetas menjadi perintah halus. Konsep kepemimpinan (a) 
dhupak bujang, artinya di dunia rakyat kecil, pemerintahan dengan bernada keras 
perintahnya, (b) esem bupati, artinya pemerintahan cukup dengan perubahan raut 
muka, rakyat sudah paham, (c) sasmita narendra, artinya seorang pimpinan hanya 
member isyarat, bahkan dengan batin, diharapkan lebih halus. Ketiga hal ini masih 
terasa dalam peta pemimpin Jawa.  

Sampai detik ini, kekuasaan Jawa yang bernuansa halus, penuh sasmita, 
masih bergema di tanah air. Hampir seluruh pejabat pemerintah dan pejabat 
negara menggunakan kepemimpinan perintah halus, yang sebenarnya otoriter. 
Perintah halus diberikan untuk menghindari konflik yang meluas. Kehalusan 
perintah, yang bergaya raja itu dipoles dengan pura-pura demokratis, yang sering 
diakhiri dengan voting. Bayangkan, tanggal 18 lalu DPR RI bersidang ingin 
memutuskan kenaikan BBM, yang telah memakan banyak korban demonstrasi, 
tetapi pimpinan Negara tetap menurutp mata (buta), tidak mau menghiraukan 
keinginan rakyat. 

Itulah getah perintah halus yang dibungkus ala partai politik. Buktinya, hingga 
kini sudah amat sedikit pejabat yang mewakili rakyat, melainkan hanya memikirkan 
golongan dan partainya masing-masing. Menurut Antlov dan Cederroth (2001:10-
12) nuansa militer masih terasa di era demokrasi ini. Pimpinan negara, yang 
dibungkus kejawaan (halus), ternyata tetap saja keras. Birokrasi kepemimpinan 
Jawa yang gemar menyemaikan perintah halus, sudah harus dibayar dengan 



kekerasan, adu jotos, lemparan bom molotof, penembakan gas air mata, 
pentungan kayu, dan sebagainya.  

Birokrasi besar ini dan pengawasan setengah-militer merupakan ciri yang 
paling mencolok dalam pemerintahan Orde Baru di setiap desa di seluruh Jawa 
dan Indonesia. Orde penjajahan otoriter masih terasa di era demokrasi ini. Perintah 
halus sudah dikemas dengan daya kekuatan militer dan polisi sebagai tameng 
pemerintah, yang harus berperang melawan rakyat sendiri. Sungguh ironis 
kepemimpinan kali ini. Bahkan bagi orang yang secara kebetulan lewat, mustahil 
mereka tidak melihat papan nama di depan setiap kantor, atau para pejabat 
mengenakan pakaian seragam Golkar atau memakai seragam Korps Pertahanan 
Sipil. Kebijakan "menjatuhkan pilihan pada yang kuat" ini merupakan usaha aktif 
untuk meridukung kelas menengah pedesaan dan perkotaan yang secara politis  
sangat penting. Orang-orang ini bertindak sebagai wahana untuk menyebarluaskan 
dan mempopulerkan ideologi negara dan mereka berkampanye untuk Golkar dalam 
pemilihan umum.  

Kekuatan Golkar, kali ini akan muncul lagi dengan gaya perintah halus. Iklan 
politik sudah bermunculan dengan ungkapan: Piye le kabare, enak jamanku biyen 
ta? Ungkapan politis ini mencoba meraub hati rakyat, untuk melegitimasi kekuatan 
politik, bahwa orde baru jauh lebih handal. Setidaknya, rakyat diminta menimbang 
dan menilai bahwa jaman orde baru lebih enak, disbanding era reformasi semu 
yang berkedok perintah halus. Biarpun ungkapan itu sudah dibalas oleh lawan 
politik yang tidak jelas menyebut: Aja kuwatir mbah, jamanku tak tanggung luwih 
kepenak. Artinya, jangan kawatir mbah, jamanku saya tanggung lebih enak. 
Bahkan lain halnya di jalan Magelang km 1, di tembok sebuah toko ada jawaban 
yang cukup mengejutkan ketika di dekatnya ada ungkapan menantang enaknya 
orde baru dijawab: Prekkkk! 

Sungguh unik dan menarik perang politik kepemimpinan bangsa ini. Yang 
perlu dicermati, adalah pernyataan Geertz (2000:126) tentang negara teater di Bali, 
ternyata juga berlaku di dunia Jawa. Negara teater, selain berkonteks metafisis 
juga berhubungan dengan politik. Dari sisi antropologi budaya, ternyata r itual-ritual 
yang dilestarikan oleh penguasa politik, merupakan upaya legitimasi kekuasaan. 
Bahkan Jatman (1999:3) menegaskan, di Indonesia kini telah terjadi teater politik. 
Aneka perintah halus, kepura-puraan, dan segala permainan politik sering 
membingungkan rakyat. Yang jelas, perintah halus yang lebih terselubung, 
sekarang semakin terbuka. Sangat boleh jadi, ketika diliput media, saling adu 
argument, ketika duduk satu meja,mereka saling bertepuk tangan. Begitulah teater 
bangsa ini. 

YangPKS yang jelas menolak kenaikan harga BBM di siding paripurna DPR 
RI pun tetap mengotot, tidak mau mengundurkan diri. Begitu pula ketua Setgab, 
SBY juga ragu mengeluarkan tiga menteri dari PKS. Yang terjadi, hanya perintah 
halus yang sudah semakin terbuka, dengan membangun wacana: harusnya 
mengundurkan diri. Kaya mengundurkan diri adalah sebuah tes mental dan 
screening politik. Hal ini terjadi sebagai akibat perintah halus dan budaya 
kepemimpinan Jawa yang anti konflik. 

Sekalipun bawahan itu salah, biasanya cara menegur hati-hati. Begitu pula 
ketika ada pimpinan yang salah, orang Jawa selalu takut menegurnya. Orang Jawa 



lebih senang pada jagad hanya membicarakan (rasan-rasan). Ketika pemilihan 
pemimpin pun, apabila tidak suka juga tidak terus terang. Pimpinan yang minta 
dipilih pun hanya akan mengatakan minta doa restu (nyuwun pengestu). Sistem 
screening pada waktu pemilihan, yang dilukiskan oleh Husken (1998), merupakan 
salah satu tindakan yang dipakai oleh penguasa tingkat atas untuk memaksakan 
ketaatan. Antlov menyatakan tentang banyaknya surat dan izin resmi yang 
diperlukan orang untuk melakukan bisnis dengan dunia luar, surat-surat itu harus 
diperoleh di kantor desa. Menyatakan pendapat negatif tentang pemerintah atau 
proyek-proyek pembangunan dapat ditafsirkan sebagai kegiatan anti-Pancasila, 
dan merupakan kejahatan. Hal ini tampaknya menjadi hal yang lumrah (atau 
merupakan ancaman) sehingga orang membuat sebuah kata untuk itu, yaitu 
dikoramilkan (dibawa ke komando rayon militer di kecamatan). 

Penelitian Husken (1998) sudah amat luas di derah pesisir Jawa, 
menunjukkan bahwa pemerintah desa pun banyak yang menggunakan perintah 
halus dan anti konflik. Pemimpin desa sering lebih merasa bersaudara (sumadulur) 
dengan bawahan, hingga tidak pernah ada upaya memerintah dengan paksaan. 
Biarpun demikian, sampai detik ini rakyat sudah semakin cerdas, ketika diperintah 
halus, dipancing dengan bantuan-bantuan, membuat jalan tembus, pengaspalan, 
dan lain-lain yang intinya untuk menarik hati rakyat. 

Kehadiran para pimpinan desa dan negara pada ritual-ritual, merupakan 
upaya perintah halus untuk menghindari konflik. Kemauan hadir seorang pimpinan 
dianggap anugerah bagi golongan bawah. Hal ini menandai bahwa pimpinan mau 
turun ke bawah (tedhak), merasakan jerih payah rakyat, dan dibungkus dengan 
nada peresmian jembatan, peresmian pasar, menggunting pita gapura, dan segala 
peletakan batu pertama. Rakyat menjadi semakin tergiur dengan perintah halus 
semacam itu. Terlebih lagi bagi rakyat yang memang penjilat, hal ini justru menjadi 
jalan lurus keberhasilan pemerintahna anti konflik. Konflik ditekan seminimal 
mungkin, agar tidak menjadi gejolak besar. 

 
C. Budaya Kepemimpinan Perintah Halus 

Kehalusan adalah ciri orang Jawa. Dengan membagi legitimasi bahasa menjadi 
ngoko halus dan krama halus, menandai simbol kehalusan budi. Budi bahasa sering 
diimplementasikan ke dalam kepemimpinan. Inti kepemimpinan Jawa adalah 
komunikaksi. Maka dalam komunikasi sering terdengar kata: punten dalem sewu. 
Kata ini sebagai penghalusan untuk mohon perkenan, mohon maaf, dan amit sewu.  

Orang Jawa ketika memimpin bukan semata-mata menggunakan kekuasaan, 
melainkan kewibawaan. Wibawa pimpinan Jawa, tergantung cara menghimpun, 
dengan tradisi-tradisi laku perihatin. Antlov dan Cederroth (2001) menjelaskan 
bahwa hubungan antara pemerintahan pemimpin desa sekarang ini dan kedudukan 
menurut adat masyarakat pedesaan masih terasa getah feodalistiknya. Maurer 
menyebutnya sebagai pola "semi-feodal" hubungan sosial politik, Mulder 
menyebutnya sebagai hubungan "paternalistik otoriter", dan Antlov sebagai "ideologi 
perintah halus" (ideologi of gentle hints). Sulit untuk memahami terpilihnya dan 
keabsahan pemimpin desa di Jawa terlepas dari konsep historis ini. Karena itu 
bukan sesuatu yang kebetulan bila para penulis sering menarik garis sejajar antara 
pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan kolonial yang lalu. Tulisan Mulder 



menganalisis ideologi dan penggunaan kekuasaan di masyarakat Jawa. Berawai 
dari ideal budaya mengenai penghormatan dan kepatuhan terhadap pemimpin yang 
murah. 

Orde Baru dibentuk melalui acuan budaya dan ideologi Jawa. Mulder mencatat 
bagaimana pemerintah Orde Baru dapat menyatakan diri sebagai pemerintahan yang 
adil dan benar melalui konsep seperti kekeluargaan dan kepentingan bersama. Cita-
citanya adalah bahwa individu seharusnya mengorbankan kepentingannya sendiri 
demi kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kepemimpinan Orde Baru membangun 
legitimasi mereka pada stereotip hierarki dan harmoni. Penduduk desa pada 
umumnya, demikian dinyatakan oleh para pejabat pemerintahan, selayaknya tunduk 
kepada para pemimpin desa, justru karena mereka itu menjadi wakil Orde Baru yang 
bermanfaat. "Ketertiban", atau sebaiknya "menghindari kekacauan", merupakan salah 
satu keinginan yang kuat dari penduduk desa. Karenanya, aspek penting dari klaim 
pemimpin mengenai legitimasi di Jawa adalah cara memelihara keadaan yang tata-
tentrem, sebuah konsep Jawa yang diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda sebagai 
istilah rust en orde (kedamaian dan ketertiban). Jika harga untuk menghindari 
kekacauan itu terarah kepada penguasa, atau tuntutan kehidupan kelompok, demikian 
menurut Mulder, harganya tidak mahal, karena kelangsungan dan keadaan damai 
merupakan sesuatu yang jauh lebih penting. Hal ini menimbulkan citra kepemimpinan 
yang militer atau feodal, di mana para pengikutnya "berkumpul di bawah bendera 
pemimpin mereka dan mereka itu diharapkan betul-betul loyal kepadanya". Tulisan 
Mulder menyediakan sumber untuk memikirkan hubungan yang kompleks antara ide 
dan praktek kekuasaan. Hendaknya tidak ada keraguan mengenai hubungan yang 
erat antara kedua hal itu.  

Pandangan demikian, menurut hemat saya dapat terjadi pada kepemimpinan 
siapa pun. Perintah halus, biasanya disampaikan dengan penuh semu (samudana), 
agar bawahan tidak tersinggung, merasa diperintah, dan akan terjadi perasaan 
legawa (ikhlas). Jika suasana sudah legawa, kepemimpinan Jawa menjadi lurus, 
lentur, dan enak jalannya. Kekuasaan pemimpin di Jawa tergantung bukan hanya 
kepada kekuasaan yang dipaksakan dan birokratis, tetapi yang penting justru pada 
bagaimana pemimpin itu memenuhi citra ideal sebagai sosok teladan: seorang 
pemimpin yang berjiwa kuat, memikat dan penuh dengan sifat baik. Kekuasaan 
sebaiknya dilaksanakan melalui perintah halus dan bukan dengan perintah langsung. 
Oleh karena itu, di sini seperti halnya di bagian dunia yang lain, efektivitas kekuasaan 
diukur dengan kemampuannya untuk menyembunyikan instrumennya. Memolesnya, 
dan bukan memperlihatkan bahwa kekuasaanlah yang menjadikannya pemimpin. 

Sayangnya, dari waktu ke waktu sudah sulit menemukan keteladanan. Pimpinan 
yang benar-benar seperti Panembahan Senapati, yang mampu amemangun karyenak 
tysing sesama, artinya membuat enak orang lain, semakin tipis. Terlebih lagi ketika 
pimpinan Jawa sudah terserang era politik praktis, kepemimpinan sudah berubah 
seperti dagang ayam dan dagang sapi. Maka dalam berbabai diskusi dalam 
lokakarya, terbukti bahwa sejumlah peserta merasa sulit untuk membayangkan suatu 
hubungan yang stabil antara persepsi dan praktek politik. Apakah mungkin 
menggunakan kata-kata seorang pakar Javanologi terkemuka bahwa "setiap orang 
memahami politik seperti yang dibayangkannya" (Geertz, 1973:313). Tanpa 
mempermasalahkan adanya budaya politik orang Jawa, para peserta lokakarya 



mengusulkan agar setiap karakterisasi kekuasaan, pemerintahan dan kepemimpinan 
yang merupakan aksioma di Jawa harus ditolak. Budaya Jawa tidak dapat dibatasi 
hanya pada ide tentang kekuasaan, dan ide tentang kekuasaan tidak dapat dibatasi 
hanya pada masalah tentang sosok teladan. Tidak seorang pun mengatakan yang 
lebih balk daripada Eldar Braten bahwa: "Budaya Jawa adalah sekumpulan ide, 
norma, keyakinan dan nilai yang sangat beragam sehingga tidak mungkin dapat 
dilukiskan sebagai "keseluruhan yang padu", yang sama-sama dipakai oleh orang 
Jawa. Sebaliknya, perhatian kita hendaknya dipusatkan pada distribusi dan reproduksi 
dari pengetahuan yang demikian beragam di masyarakat". Ina Slamet-Velsink, dalam 
tulisannya, juga mempertanyakan pendekatan kaum esensialis: kita tidak boleh terlalu 
berlebihan memperkirakan kekuatan hubungan patron-klien. 

Hubungan patron-klien ini yang sering mengikat perintah halus, seakan-akan 
bernuansa feodal. Kehalusan orang Jawa memang sering diragukan, sebab sering 
ada yang memerintah dengan tangan besi. Orang demikian biasanya merasa dirinya 
idu geni pancal mubal, artinya segala perintahnya harus terlaksana. Orang semacam 
ini pura-pura berwibawa, biarpun kepemimpinannya sering mendapat serangan halus 
(pating glendheng). Kritik pun ada, tetapi dilakukan secara diam-diam. Peredaman 
suasana sering  terjadi dalam konteks perintah halus. 

Yang terjadi sekarang jagad pimpinan Jawa, hanya aspek tertentu yang masih 
jalan dengan perintah halus. Ketulusan budi, kehalusan rasa, banyak terjadi pada tipe 
gotong royong bila ada sripah. Kematian bagi orang Jawa masih mungkin ada 
perintah halus, hingga masyarakat berdatangan dengan sendirinya. Namun kalau di 
kota, jelas sudah berbeda suasananya. Di dekat atau sampingnya ada sripah saja, 
solidaritasnya sudah pudar. Artinya, toko samping masih membuka order. Konteks ini 
menandai bahwa di desa masih lebih indah menjalankan perintah halus. Adapun Jawa 
di perkotaan, sudah kehabisan semangat perintah halus. Di kota sudah ada semangat 
kapitalistik. Bahkan di kota cenderung liberal, ingin membayar saja daripada kerja 
bakti atau gotong royong. 
 
D. Kepemimpinan Jawa: Tapa Brata dan Tapa Ngrame 

Kepemimpinan Jawa tulen (asli), memang masih memperhatikan aspek tapa 
brata. Anderson (1986:53), menyebutkan bahwa pemimpin sejati di Jawa ditndai 
dengan praktik-praktik tapa brata. Biarpun hal ini ada nuansa Hindu, yaitu praktik-
praktik yoga brata, pimpinan Jawa selalu mampu menerimanya. Hanya saja di 
lingkungan tertentu, apabila pimpinan terlalu tampak menjalankan tapa, sering 
dianggpa musyrik. Akibatnya, pimpinan tersebut dipergunjingkan sebagai orang 
yang tidak religious. 

Namun demikian, konsep pemusatan diri seorang pimpinan dengan jalan 
matiraga, sudah mulai pudar. Pimpinan yang bertipe tapa ngrame, sekarang juga 
mulai dipertaruhkan. Dengan hadirnya partai politik dan religi, pimpinan Jawa 
memilih selamat. Maksudnya, keyakinan pada dewa, tradisi, dan tapa brata segera 
diubah ke partai politik. Celakanya, wibawa politik juga semakin kering. Antlov dan 
Cederroth (2001:20-25) menyatakan bahwa agar tetap hidup di bidang politik, demi 
kekayaan dan kekuasaan dan bahkan demi otonomi pribadinya, rakyat di Jawa 
harus mengaku setia kepada negara Indonesia, Orde Baru dan Golkar. Kesetiaan 
politik makin menggantikan pikiran ideal tradisional tentang kepemimpinan 



masyarakat yang menekankan pada kualitas pribadi dan pelayanan umum. Tanpa 
tunduk kepada tujuan proyek Orde Baru, seorang pemimpin pedesaan tidak akan 
memperoleh jabatan apa pun dalam jenjang pemerintahan resmi. Saling 
keterkaitan antara kesetiaan kepada negara dan penampilan pribadi barangkali 
tidak pernah begitu tampak dibandingkan dengan ketika terjadi pemilihan kepala 
desa, suatu pokok permasalahan yang dibicarakan dalam buku ini oleh Frans 
Husken. Proses pemilihan, yang tepatnya disebut screening, memberikan banyak 
kesempatan untuk menyingkirkan calon yang tidak dikehendaki. Melalui cara 
bermain politik dan penekanan dari komando rayon militer dan wakil -wakil Golkar, 
para pemilih diberitahu calon mana yang paling balk untuk dipilih di desa itu. 
Meskipun demikian, pada akhirnya penduduk desa memberikan suaranya di 
belakang pintu tertutup.  

Tapa ngrame,adalah upaya pimpinan untuk membantu dan berbaik hati pada 
bawahan. Namun, upaya ini kadang-kadang ada yang tidak murni, sehingga ada 
resistensi. Heteroginitas masyarakat Jawa, semakin selektif menghadapi tapa 
ngrame. Studi Husken (1998) terhadap pemilihan di desa membuat kesimpulan 
dengan catatan yang pesimistis. Hal ini ditandai dengan aneka tapa ngrame yang 
merebak, tetapi memiliki dalih khusus. Dalam penelitiannya la menyaksikan 
kecenderungan mutakhir. Sekarang hanya calon terbaik kedua dan ketiga yang 
menjadi calon untuk pemilihan. Keuntungan menjadi kepala desa berkurang dalam 
tahun-tahun akhir ini, dan penduduk desa yang berpendidikan sering meninggalkan 
desa mereka, dan mencoba mencari nafkah di sektor yang lebih menguntungkan. 
Banyak di antara keluarga penguasa tradisional bekerja dengan sangat baik pada 
dekade terakhir ini dan dapat tetap bertahan mendapatkan tanah desa dengan 
menyewa tanah bengkok dari kepala desa yang akan datang. Kita hanya sedikit 
sekali mengetahui proses yang terakhir ini karena putaran pemilihan kepala desa 
baru akan diselenggarakan di Jawa pada tahun 1997-1998. Tetapi jika tahun 1990 
merupakan titik penentu dalam konteks ini, seperti yang ditunjukkan oleh Husken, 
yaitu bahwa pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan untuk menjamin 
kepala desa dan pemimpin desa yang lain adalah mereka yang tepat kualitasnya. 
Di Jawa Barat selama abad kesembilan belas, sudah merupakan hal yang umum 
bagi penduduk desa untuk memilih kepala desa yang bodoh, agar ada jaminan 
tetap berlangsungnya kekuasaan dewan sesepuh tradisional. Apakah tahun 1998 
akan menyaksikan perkembangan yang sama? 

Kalau demikian, tapa brata dan tapa ngrame seorang pimpinan hanya berlaku 
pada lingkungan yang homogin. Pimpinan Jawa yang berada erea heterogin, harus 
pandai membawa diri. Ini membawa kita ke sederetan pertanyaan yang berkaitan. 
Gaya kepemimpinan baru sedang muncul, tidak hanya di tingkat desa, juga di 
tingkat nasional. Alternatif apakah yang ada bagi cita-cita aristokrat tradisional dan 
bagi tipe kepemimpinan desa yang sekarang? Hanya dua kecenderungan alternatif 
bersama yang dapat dipilahkan. Cederroth (2001) menyinggung isu penting yang 
lain: faktor agama. Suatu pembagian terdapat dalam komunitasnya, yaitu antara di 
satu pihak santri ortodoks, yang terdiri atas Muhammadiyah yang reformis serta 
Nahdatul Ulama yang tradisionalis, dan di pihak lain gerakan kebatinan. Sementara 
Islam reformis tampaknya mendapatkan tempat pijakan yang luas selama dekade 



terakhir ini, revitalisasi Islam bukannya tanpa saingan, terutama dari gerakan 
mistik.  

Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa menurut Moertono (1986:152) 
gerakan mistik ini lalu mempunyai manfaat yang riil, karena usaha manusia dapat  
ditampung untuk diwariskan kemudian kepada keturunannya atau lingkungan 
hidupnya. walaupun orang juga benar-benar menyadari bahwa iradat sebagai 
tindakan mistik bukanlah sesuatu yang boleh diremehkan. Iradat adalah upaya 
manusia untuk meraih kekuasaan secara sungguh-sungguh, penuh dengan laku. 
Laku mistik orang Jawa itulah yang dalam keyakinan agama Islam dinamakan 
sufi. Kepemimpinan Jawa pun merasa sah melakukan hal-hal sufistik. 

Beberapa penulis menyatakan bahwa Islam, sebagai kekuatan agama dan 
politik, tumbuh menjadi kuat selama Orde Baru, dan bahwa pemimpin Islam 
mewakili salah satu dari pilihan yang sedikit itu untuk kepemimpinan di masa 
depan. Zainuddin (1986:233-236) mengemukakan bahwa gerakan Islam Jawa, 
banyak memainkan peran dalam hal kekuasaan. Percaturan agama, politik, dan 
kekuasaan sudah semakin kabur sejak era para wali. Keterlibatan agama di kancah 
pemerintahan, semakin lama semakin campuraduk. Bahkan (Hefner 1987:548), 
misalnya, menyatakan bahwa bagi kebanyakan penduduk desa, diterimanya Islam 
sama saja dengan p-Iralihan atas dasar penerangan ke arah modernitas. Menurut 
Hefner, rakyat sekarang ini lebih condong untuk membelanjakan uangnya untuk 
barang-barang konsumtif, seperti pesawat radio, TV dan sepeda motor, daripada 
untuk pesta-pesta ritual tradisional yang dijunjung tinggi (dan menyedot kekayaan). 
Oleh karena itu la menyatakan bahwa, sebagai akibat dari proses ini, muncullah 
aliansi kepentingan di antara kaum Muslim reformis dan kaum miskin di pedesaan. 
Perkembangan menyeluruh selama rezim Orde Baru telah memperkuat 
keuntungan institusional bagi kaum Muslim santri. Kaum sinkretis tidak berhasil 
menciptakan agama "Jawa" nonIslam yang memiliki pengikut massal dan eksplisit 
yang mengarah kepada penyesuaian yang mendalam dalam perimbangan 
kekuatan antara Islam dan Kejawen. 

Namun studi sekarang ini, termasuk studi Cederroth (2001) sendiri, 
menunjukkan bahwa Orde Baru memberikan legitimasi berbagai wilayah, alternatif 
Kejawen yang berbasis massa sebagai tandingan Islam santri telah dapat 
mengakar. Tampaknya gerakangerakan ini, seperti halnya organisasi ortodoks, 
menarik berbagai kelas sosial. Beberapa di antaranya menarik pengikut terutama 
dari pegawai negeri dan bagian anggota masyarakat lain yang lebih kaya, selain 
menarik pedagang-pedagang kecil dan pengusaha yang mengharap dan 
mendambakan masa depan yang lebih balk. Dengan demikian, dalam hal ini, tidak 
ada perbedaan: Islam santri dan juga Kejawen menarik rakyat dari semua kelas 
sosial. Apa yang penting adalah kenyataan bahwa, setidaktidaknya di beberapa 
wilayah di Jawa, telah muncul alternatif Kejawen bagi Islam santri yang berhasil. 
Bentuk Kejawen yang disesuaikan ini tampaknya cocok untuk mengungkapkan 
nilai-nilai budaya tradisional dan keagamaan dalam situasi sosial ekonomi 
sekarang ini. 

Dengan demikian, Cederroth menyatakan, sinkretisme Jawa bukan berada 
dalam proses disintegrasi. Tetapi apa yang tampaknya terjadi adalah bahwa 
perubahan sifat dari yang terikattradisi dan komunal menjadi melihat-ke-dalam dan 



individualistis. Oleh karena itu, sinkretisme Jawa menyesuaikan diri dengan 
perubahan yang terjadi di masyarakatnya. Baik bentuk sinkretisme yang lama 
maupun yang baru merupakan pengungkapan tradisi budaya yang sangat penting, 
cukup kuat untuk membentuk kembali dirinya bila menghadapi situasi sosiokultural 
baru. Sementara bentuk luar tempat tradisi ini mengungkapkan dirinya sangat 
adaptif, landasan ideologis dasarnya tetap mantap dan hanya berubah setapak 
demi setapak. Kepemimpinan yang diberikan oleh gerakan kebatinan ini banyak 
berbentuk cita-cita Jawa tradisional, seperti loyalitas dan rasa tanggung jawab. 

Akhirnya, harus saya nyatakan dari pandangan di atas ternyata nilai -nilai 
kejawen sudah semakin luntur. Pimpinan yang memegang teguh konsep konsep 
tapa brata, sudah dipertentangkan dengan agama. Anggapan minir pada pimpinan 
yang gemar bertapa, di tempat sepi, serta tirakat di gunung-gunung, juga dianggap 
remeh. Begitu pula konsep pimpinan yang tapa ngrame, sekarang sudah dianggap 
aneh. Orang yang tapa ngrame, dengan dalih menolong, dianggap ada maksud 
terselubung. Pimpinan yang membangun aspal misalnya, dianggap dikaitkan 
dengan kapitalis dan politik.  

Jadi, konteks seorang satria yang bertapa di atas gunung, lalu turun gunung 
berubah ke tapa ngrame, sudah tidak lagi dipercaya. Orang selalu memandang 
aneh pada pimpinan Jawa masa depan. Yang terpikir dalam hidup orang Jawa, kini 
berubah menjadi pimpinan yang memiliki dua sifat, yaitu (1) suci (bersih) dan (2) 
tidak neka-neka, sederhana, penuh dedikasi. Kedua sifat itu, sebagai benih agar 
pimpinan mulus menjalankan roda pemerintahan, tanpa korupsi. Oleh karena era 
semakin terbuka, slogan pimpinan Jawa: resik tur bisa dipercaya, sangat 
dibutuhkan.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



BAB VI 
IDEOLOGI KEPEMIMPINAN JAWA 
 
A. Simbol Ideologis Pemimpin Jawa  

Cukup menarik gagasan Geertz (1992:6) ideologi adalah istilah peyoratif dan 
evaluatif. Ideologi sebuah cara berpikir yang terlepas dari arah yang selayaknya. 
Ideologi Jawa banyak mewarnai pola pikir Jawa, yang terungkap dalam aneka karya 
sastra. Sastra adalah endapan ideologiorang Jawa,ketika memikirkan suatu hal. Dalam 
puisi Girisa karya Sides Sudyarto, terbersit gagasan pegangan seorang pimpinan. Puisi 
ini sebenarnya ambilan dari mantra ruwatan yang dinamakan Rajah Kalacakra. Rajah 
berarti tulisan rahasia, kala artinya waktu, dan cakra berarti perputaran waktu. Rajah 
Kalacakra berarti bacaan (ayat) rahasia yang dapat mengatasi perputaran waktu. 
Waktu, demikian cepat berubah. Karena itu, seorang pimpinan yang memiliki pegangan 
Rajah Kalacakra, akan mampu menyesuaikan dan mengatasi gejolak zaman. 

Lirik mantra adalah sastra yang unik, memuat fenomena budaya. Goldmann 
(Ratna, 2011:343) menjelaskan bahwa dari sisi antropologi sastra, fakta kultural dalam 
sastra, adalah fenomena yang telah teruji oleh perjalanan masa lampau. Keterkaitan 
sastra, budaya, dan sejarah hidup suatu komunitas (Jawa) tentu tidak terelakkan. Itulah 
sebab lirik mantra Rajah Kalacakra tidak lain merupakan refleksi budaya masa lampau, 
yang masih bebrharga  hingga masa kini. Lirik mantra Rajah Kalacakra tersebut 
berbunyi ya maraja jara maya, artinya seorang pimpinan hendaknya mampu menguasai 
berbagai hal yang tak kelihatan (tersamar). Dengan mengetahui yang maya (telik 
sandi), termasuk di era sekarang adanya deteksi tentang teroris, amat penting. Dengan 
adanya Badan Intelijen Negara, juga sangat penting bagi keselamatan negara.  

Ya marani nira maya, artinya  dalam mendekati hal-hal yang maya tersebut perlu 
hati-hati. Hal yang maya, termasuk di dalamnya setan yang sering menggoda pemimpin 
amat berbahaya. Manakala pemimpin mampu menakhlukkan setan berarti mampu 
menguasai hawa nafsunya. Baik setan maupun hahwa nafsu adalah musuh tersamar 
seorang pemimpin. 

Ya silapa pala siya, artinya pemimpin perlu mengetahui bahwa lapar itu dapat 
mengakibatkan kejahatan (degsiya). Pemimpin harus berani malasiya (menindak tegas) 
siapa saja yang berbuat jahat. Tindakan juga harus memenuhi prinsip keadilan, tidak 
berat sebelah. Maka, kalau pemerintah menggelindingkan wacana abolisi buat 
Soeharto juga harus hati-hati – jangan sampai terjebak pada kubangan kerbau. 
Alangkah menjijikkan kalau ini sampai terjadi. 

Ya midora rado miya, artinya pemimpin perlu memperhatikan orang-orang miskin 
di negaranya. Kemiskinan akan menjadi beban. Karena itu, pemberantasan kemiskinan 
di negara kita ini memang harus dilakukan. Jarak si kaya dan si miskin, perlu dijaga 
jangan terlalu renggang. Entah itu melalui Jaringan Pengaman Sosial (JPS) atau model 
bantuan Sembako. Hanya saja, pemimpin juga harus bersih dan bersedia diaudit 
manakala memberikan bantuan kemiskinan. Kalau kali ini pememrintah melalui Menpan 
Faisal Tamim sedang memberdayakan hidup sederhana di kalangan pemerintahan, 
memang bagus. Artinya, tak lagi pemimpin harus foya-foya mengadakan peringatan 
sesuatu yang berlebihan. 

Ya dayuda dayu daya, artinya pemimpin harus mampu mengatur strategi 
menyusun kekuatan bila ada marabahaya yang mengancam. Keselamatan negara 



harus diutamakan apabila ada tantangan, baik dari dalam maupun dari luar. Inilah 
perlunya aparat kepolisian dan ABRI yang menjaga keamanan negara. Karena itu, 
aparat pelindung masyarakat ini harus berdiri tegak, tak terkotori urusan sosial politik. 

Ya midosa sado miya, artinya pemimpin sebaiknya membebaskan rakyat dari 
perbuatan dosa. Pemimpin harus berani berbuat amar ma’ruf nahi munkar, dan bukan 
sebaliknya melindungi. Kalau tekad pimpinan sekarang ini mau memberantas narkoba, 
judi, kepemilikan senjata ilegal, memang bagus. Tapi, seringkali juga masih terdengar 
ada aparat yang melindungi perjudian – ini harus ditindak tegas. 

Ideologi kepemimpinan Jawa yang selalu dipegang teguh tak lain seperti 
diterakan dalam Serat Adigama, meliputi: (1) sihsamastabuwana, artinya memiliki sifat 
kasih sayang pada dunia sekelilingnya, (2) dwiyacitra, artinya mampu mengantisipasi 
segala situasi, (3) ginong pratidina, tiap saat meniptakan harmoni dalam kehidupan 
yang mapan, (4) dirotsaha, membela hak-hak yang lemah. Hal senada juga 
dikemukakan dalam Serat Suryaraja, bahwa seorang pemimpin Jawa hendaknya 
menguasai empat hal, yaitu: (a) amulacantra, artinya senantiasa memperhatikan 
perubahan dunia sekelilingnya, (b) pandamprana, artinya bersikap transparan dalam 
olah intelektual dan mengambil langkah-langkah positif dalam pemerintahan, (c) 
sundaracitra, artinya agunh dan lembut dalam menjatuhkan hukuman pada yang 
bersalah, (d) dayakuwera, artinya bersedia berkorban dengan melimpahkan kepada 
kawula alit yang membutuhkan bantuan. 
 
B. Pemimpin Jawa Ideal 
1. Memiliki Limabelas Sifat   

Detik kegagalan reformasi telah diambang pintu, jika tidak segera terobati. 
Amanat reformasi yang harus memberantas KKN, bisa rapuh jika Mega memberikan 
abolisi pada Soeharto atau tak segera menuntaskan KKN wong gedhe. Ini menjadi 
sangat lucu sebagai tontonan politik, kata Slamet Rahardjo. Karena, hukum belum 
memutuskan Soeharto bersalah atau tidak, pemerintah telah gentar. Terlebih lagi, jika 
Yusril Ehsa Mahendra, M A Rahman, dan Bagir Manan, yang dulu mungkin pernah di 
sekitar mantan orang nomor satu itu – mulai goyah. 

Bahkan, Akar Tandjung pun demikian patah – hampir ikut campur agar kasus 
Soeharto dihentikan. Belum lagi, Ahmad Tirto Sudira, ketua DPA yang akan memberi 
saran kepada Mega, sehingga membuat situasi keadilan semakin berwajah suram 
Akhirnya, setelah publik menyentak rencana “main-main” itu, kejaksaan akan 
menyidangkan kasus Soeharto. Namun, persidangan ini pun masih menyimpan misteri 
– kemungkinan sekedar bumbu-bumbu politik saja. Akibatnya, jika benteng Mega 
“jebol”, tamatlah hukum kita. Berarti pula, akan menjadi tonggak awal kegagalan 
reformasi.  

Begitulah gerak-gerik pemimpin kita yang amat memalukan. Kadang-kadang 
formulasi orde baru masih sangat lekat di hati mereka. Itu semua terjadi, karena mereka 
kurang memahami hakikat kepemimpinan. Kepemimpinan yang hanya dilandasi ambisi 
berkuasa, bukan amanah, hanya sia-sia. Itulah sebabnya, tak salah apabila pemimpin 
bangsa ini mencoba berkiblat pada keperkasaan kepemimpinan Patih Gadjah Mada di 
jaman Majapahit.  

Dalam Serat Negarakertagama, terdapat 15 sifat Patih Gadjah Mada yang patut 
diteladani oleh pemimpin bangsa.  Namun, dari 15 sifat tersebut ada yang masih 



relevan dengan kondisi kepemimpinan dan ada pula yang kurang relevan. Sifat 
kepemimpinan termaksud adalah: (1) wignya, artinya bijaksana dalam memerintah. Ia 
penuh hikmah dalam menghadapi berbagai kesukaran. Akhirnya bisa berhasil 
menciptakan ketenteraman; (2) mantriwira, pembela negara yang berani karena benar; 
(3) wicaksaneng naya, bijaksana dalam sikap dan tindakan. Kebijaksanaannya selalu 
terpancar dalam setiap perhitungan dan tindakan, baik ketika menghadapi lawan 
maupun kawan, bangsawan maupun rakyat jelata; (4) matanggwan, memperoleh 
kepercayaan karena tanggungjawabnya yang besar sekali dan selalu menjunjung tinggi 
kepercayaan yang dilimpahkan di atas batu kepalanya. (5) satya bhakti aprabu, 
bersikap setia dengan hati yang tulus ikhlas kepada negara serta pemimpin di atasnya. 
Empat puluh lima tahun ia selalu setia mengabdi kepada negara dan raja. Padahal, ia 
sebenarnya dapat merebut kerajaan, namun tak pernah dilakukan. Setia bakti telah 
mendarah mendaging dalam jiwanya; (6) wagmi wak, pandai berpidato dan 
berdiplomasi mempertahankan atau meyakinkan sesuatu; (7) sarjjawopasama, 
berwatak rendah hati, berbudi pekerti baik, berhati emas, bermuka manis dan 
penyabar;  (8) dhirotsaha, terus-menerus bekerja rajin dan sungguh-sungguh; (9) tan 
lalana, selalu tampak gembira meskipun di dalamnya sedang gundah gulana; (10) 
diwyacitta, mau mendengarkan pendapat orang lain dan bermusyawarah; (11) tan 
satrisna, tidak memiliki pamrih pribadi untuk menikmati kesenangan yang berisi girang 
dan birahi; (12) sih-samastabhuwana, menyayangi seluruh dunia sesuai dengan 
falsafah hidup bahwa segala yang ada di dunia ini adalah fana, bersifat sementara. Ia 
menghargai alam semesta sebagai rahmatan lil alamin; (13) ginong pratidina, selalu 
mengerjakan yang baik dan membuang yang buruk. Sikap amar ma’ruf nahi munkar; 
(14) sumantri, menjadi abdi negara yang senonoh dan sempurna kelakuannya; (15) 
anayaken musuh, bertindak memusnahkan musuh. Ia tak gentar menewaskan musuh, 
meskipun sebenarnya selalu menjalin kasih sayang kepada sesama negara. 

Dari 15 sifat di atas, apabila pemimpin bangsa ini menerapkan konsep ke (1) dan 
(3) tentang memerintah penuh kebijaksanaan – kiranya reformasi tak akan salah arah. 
Tak akan ada bohong-bohongan dan saling menutupi di bidang hukum. Apalagi, kalau 
pemimpin kita juga menerapkan sifat ke (10) diwyacitta, yaitu mau mendengarkan 
pendapat orang lain dan bermusyawarah dan ke (11) tan satrisna, tidak memiliki pamrih 
pribadi untuk menikmati kesenangan. Persoalannya, maukah pemimpin kita 
mendengarkan suara rakyat yang tertuang melalui TAP MPR tentang pemberantasan 
KKN? Ini tantangan berat bagi pemerintahan Mega yang masih dilingkari sejumlah 
kroni-kroni pejabat yang hobi KKN. Lebih penting lagi, kalau mereka kompak (ngotot) 
memberikan abolisi dan atau menghentikan kasus Soeharto – apakah tak memiliki 
komoditi politik? 

Lalu, kalau pemimpin kita tak mau menegakkan amanat reformasi – berarti 
mereka sengaja atau tidak telah (akan) melanggar TAP MPR kan? Buktinya, kali ini 
banyak LSM yang menuding pemerintah yang tak serius menangani KKN. Hukum 
hanya “milik” rakyat, sebaliknya orang besar kebal hukum. Reformasi macam apa kalau 
seperti ini berlanjut terus. Apakah tak ironis kalau bangsa kita mencanangan 
pembentukan masyarakat madani kelak? Kalau pembaharuan hukum saja masih 
konyol, menangani kasus Soeharto saja “takut”, repot. Jangan-jangan memang yang 
takut itu adalah kroninya? 
 



2. Menjadi Sumber 3 K 
 Memang, ada pesan pujangga besar tentang kewajiban dan larangan seorang 

pemimpin. Mempelajari karya KGPAA Mangkunagara IV, dalam Serat Salokantoro, 
Sriyatna, Wedhatama, Tripama, dan lain-lain sama halnya mencermati ajaran 
kepemimpinan suatu bangsa. Hal ini seperti yang dilakukan seorang antropolog 
Margaret Mead, Clifford, Hildred Geertz (Ratna, 2011:67) ketika mempelajari Bali. 
Dengan menganut wawasan antropologi sastra, kita dapat mencermati ajaran 
kepemimpinan Jawa lewat sastra karya pujangga.  

Menurut KGPAA Mangkunagara IV kewajiban pemimpin bangsa ada enam yang 
harus ditaati. Yakni, (1) nut wiradat, artinya mengikuti upaya dan usaha manusia 
dengan penuh tanggung jawab; (2) nyangkul sagawene, artinya menjalankan tugas 
sepenuh hati, tak banyak menolak dan komentar. Kritis boleh saja asalkan benar, 
namun sikap setia justru lebih baik apabila pekerjaan itu mulia. Karena itu, pemimpin 
perlu menjalankan tugas dengan wekel (rajin dan sungguh-sungguh) dan tawakal 
(berserah diri kepada Tuhan); (3) mbiyantu negara sakadare, artinya mau membantu 
kesejahteraan dan ketenteraman rakyat menurut kemampuannya. Bantuan diberikan 
dengan ikhlas dan tanpa pamrih; (4) ngowel ing kapitunan, artinya lebih hati-hati 
menjalankan tugas. Tak banyak tingkah dan apalagi melakukan KKN yang merugikan 
rakyat banyak; (5) milu rumeksa pakewuh, artinya ikut menjaga dan mempertahankan 
negara dengan sepenuh hati. Jika ada masalah negara, tak saling melempar, tapi harus 
bertanggung jawab; (6) murinani rusake praja, artinya selalu mengetahui kesulitan 
rakyat banyak. Tentunya, lalu ingin mencari jalan keluar. Termasuk di dalamnya selalu 
memperhatikan suara rakyat.  

Adapun larangan bagi seorang pemimpin negara, ada lima hal, yaitu: (1) aja 
akarya giyuh, artinya jangan sampai seorang pimpinan justru membuat kerusuhan atau 
masalah. Termasuk jangan menjadi dalang kerusuhan dan masalah; (2) aja karya isin, 
artinya pimpinan jangan sampai membuat malu diri sendiri dan kroninya. Pimpinan 
harus bersih dan berwibawa. Jika sampai membuat malu, selamanya akan menjadi ciri 
dan titik kejelekan; (3) aja rusuh ing pangrengkuh, artinya pimpinan diharapkan mampu 
melindungi warga negara, jangan sampai membuat rasa kawatir rakyat. Jika dalam 
memimpin bangsa membuat situasi tak menentu dan krisis berkepanjangan, sebaiknya 
mengundurkan diri saja; (4) aja mrih pihala, artinya seorang pimpinan jangan sampai 
berbuat yang tak terpuji. Pimpinan adalah tauladan rakyat. Jika sekali berbuat salah, 
apalagi menyalahgunakan jabatan dan wewenang akan dinilai jelek oleh rakyat; (5) aja 
kardi nepsu, artinya jangan sampai seorang pimpinan mudah marah, tanpa alasan yang 
jelas. Pimpinan sebaiknya banyak senyum kedamaian. 

Jika pemimpin bangsa ini, termasuk elit politik mampu melaksanakan kewajiban 
dan menjauhi larangan tersebut, niscaya negara akan aman dan damai. Tak akan ada 
lagi perseteruan di antara elit politik yang dibakar oleh ambisi sesaat. Tak akan ada 
PKB kembar, PPP kembar, dan dulu juga pernah PDI kembar. Begitu pula tak akan ada 
saling melempar dan saling tuding antara pemerintah (eksekutif), legislatif, dan 
yudikatif. Karena itu, pimpinan yang baik, sebaiknya menjadi sumber tiga hal (tiga K) 
yang selalu didambakan rakyat, yaitu:  

Pertama, kasenengan (kesenangan). Pimpinan harus mampu menciptakan 
kesenangan, dengan cara menghargai pendapat rakyat, dan bersikap demokratis. 
Karena, pimpinan yang otokratik, biasanya tak disukai rakyat. Rakyat akan bungkam, 



seperti di era orde baru. Itulah sebabnya, diharapkan ada pimpinan yang bisa manjing 
ajur-ajer, artinya bisa menyatu dengan hati rakyat. Kesenangan pimpinan juga 
kesenangan rakyat, bukan sepihak. 

Kedua, kasugihan (kekayaan). Yakni, pimpinan yang mampu menciptakan 
kemakmuran dan kesejahteraan bangsa sangat diharapkan. Tidak sebaliknya, negara 
semakin memperbanyak hutang ke luar negeri, sementara uangnya dikorupsi pejabat. 
Kelak yang harus menyahur hutang rakyat dengan memungut pajak berlebihan dan 
menaikkan harga BBM. Ini jelas cermin pemimpin yang tercela. Pemimpin yang 
membebani rakyat, merupakan isyarat terjadinya kiamat dunia. 

Ketiga, ketenteraman, yaitu pimpinan yang berwatak sabda pandhita ratu. 
Artinya, pemimpin yang taat pada janji dan sumpah. Kalau anggota DPR/MPR 
bersumpah menjadi wakil rakyat, tentu tak akan mementingkan partai atau 
golongannya, atau bahkan pribadinya. Kalau presiden bebrsumpah ingin mengemban 
amanat reformasi, tentu harus jalan terus meskipun ada pengaruh dari mana-mana. 
Begitu pula aparat penegak hukum yang telah bersumpah, tentu tak akan main-main 
menangani suatu perkara. Mereka akan adil dalam memutuskan perkara. Itulah jiwa 
kepemimpinan yang benar-benar benar-benar mengabdi pada rakyat. Jabatan sebagai 
amanat yang harus dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan. Karenanya, dalam 
segala sikap dan tindakannnya dapat menenteramkan hati rakyat.  

 
C. Ideologi Pemimpin Tepa Selira  

Ideologi adalah gagasan luhur yang melandasi kerja seorang pimpinan. 
Ideologi Jawa tepa selira, termasuk landasan pokok seorang pimpinan yang amat 
penting. Pimpinan yang menerapkan tepa selira, dengan sndirinya akan bijak dalam 
memimpin bangsa. Tepa selira dilakukan atas dasar ukuran diri. Manakala dirinya 
disakiti merasa sakit, seharusnya tidak menyakiti orang lain. Orang Jawa memiliki 
ideologi yang tergambar dalam ungkapan yen ora gelem dijiwit aja sok njiwiti wong 
liya, artinya kalau dirimu sakit bila dicubit, jangan mencubit orang lain. 

Menjiwit berkonotasi dengan menyakiti pihak lain. Pimpinan yang tepa selira, 
selalu mengukur diri. Tepa berarti mengukur dan selira  artinya badan sendiri. Tubuh 
sendiri menjadi barometer. Tubuh juga sekaligus melukiskan diri, lengkap dengan 
pikirannya. Ketika pimpinan merasa bahwa dirinya itu juga orang biasa, pernah lara 
lapa, tentu berbeda dengan pimpinan yang begitu lahir dari orang besar. Pimpinan 
yang mampu merasakan sebagai wong cilik, akan terasa getaran tepa seliranya. 
Pimpinan yang berideologi tepa selira jauh lebih disegani dibanding yang sebaliknya, 
yaitu pimpinan berideologi degsiya, artinya sewenang-wenang. 

Mulder (2001:88) menyatakan bahwa konseptualisasi ideologi Jawa di atas 
memberikan kunci bagi praktek dan teori kepemimpinan yang diilhami oleh orang 
Jawa sekarang ini. Gambaran yang praktis adalah pada militer, atau feodal, di mana 
para pengikut berkumpul di bawah panji-panji pemimpin, dan kepadanyalah mereka 
diharapkan sangat loyal. Gaya militer memang loyalitasnya tinggi, tetapi sering 
kurang mengedepankan tepa selira. Manakala ada bawahan yang terlambat, 
pimpinan yang bergaya tegas, tanpa ampun, akan menghukum bawahan. Ini potret 
pimpinan yang tidak tepa selira. Seharusnya, yang memegang teguh tepa selira, ila 
adalah seorang Bapak, dan pelindung yang dapat dipercaya yang harus dihormati 
dan diteladani, yang perilaku dan keinginannya merupakan perintah, dan yang 
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menaruh perhatian pada anak buahnya, tanpa pilih kasih. Sebagai seorang bapak 
atau ibu, akan menanyakan sebab musabab terlambat, tidak langsung memukul atau 
menghukum. Pimpinan tepa selira tentu tidak akan semena-mena. 

Patron adalah pimpinan. Patron yang memiliki pola piker tepa selira, tentu akan 
melindungi bawahan. Oleh karena, pimpinan akan merasa terancam dirinya jika 
tidak mau melindungi bawahan. Jadi patron merasa sebagai pelindung dan 
beawahan akan menjaga atasan, menandai tepa selira yang amat tinggi. Seseorang 
memerlukan patron, pelindung di luar lingkungan rumahnya. Patron demikian ini 
harus banyak akal dan mampu menarik dan melindungi pengikut. Semuanya berbagi 
di dalam kepentingan bersama: jika pelindungnya tumbuh subur,, demikian pula 
kliennya. Perlakuan patron terhadap klien (bawahan) yang diiringi semangat tepa 
selira akan memuncul suasana saling simpatik. Kiritik boleh saja dilakukan oleh 
keduabelah pihak, namun semangat mau mengukur diri, introspeksi, selalu 
mendasarinya. 

Justru karena sifatnya, patronase menjadi hierarkis, mengikat orang menjadi 
satu dalam ikatan pribadi dengan nilai moral dan material yang tidak sama, di mana 
yang lebih tinggi memperhatikan dan yang di bawah taat dan menurut. Inilah potret 
hubungan tepa selira, artinya saling menghargai, saling menghormati, dan muncul 
empatik. Kondisi empatikmenandakan bahwa hubungan patron-klien lebih damai dan 
nyaman. Dengan menjadikan pemimpin itu pengasuh, orang ditempatkan ke dalam 
kedudukan sebagai anak-anak tang inisiatifnya harus dibatasi. 

Ideologi tepa selira akan membangkitkan perasaan kagum dan cinta (wedi-asih), 
yang lebih tinggi harus menunjukkan simpati (tepa selira) terhadap yang rendah. 
Rasa simpati demikian tidak diinginkan bersifat timbal-balik, karena dengan tepa 
slira, yang berarti mengukur menurut ukuran diri sendiri, perbuatan seseorang akan 
mengakibatkan perbuatan orang lain, maka bagaimana seorang bawahan mengukur 
dirinya sebagai mengambil keputusan, kebijaksanaan dan tanggung jawab. 
Kepemimpian tepa selira dapat membekali seorang pimpinan agar selalu mawas diri. 
Kelemahan dan kelebihan adalah hal yang wajar, dapat terjadi pada siapa saja. Apa 
yang terkait dengan klien adalah mawas diri, dan benar-benar tidatk menyenangkan 
jika seorang pemimpin tidak lagi memiliki kehormatan. 

Pemikiran tentang kepemimpinan ini berdasar atas konsep moral tepa selira 
yang sama yang dipakai untuk mengatur hubungan kekeluargaan; di dalamnva, 
ketidaksetaraan menjadi kategori moral itu sendiri. Tepa selira berada dalam asuhan 
seseorang menempatkan si penerima berada di bawah kewajiban moral (utang 
budi). Tidak mengakui utang yang demikian itu benar-benar tercela, hal itu berarti 
moralnya rusak. Ketidaktahuan hutang budi berarti akibat tidak tahu tepa selira. 
Pimpinan yang menentang tepa selira,biasanya akan mendapatkan resistensi dari 
berbagai pihak. 

Dalam pendidikan Jawa anak-anak muda dianggap sebagai durung Jawa, 
belum menjadi orang Jawa (dewasa), ketika menjadi pimpinan belum mampu 
bertindak tepa selira. Melalui sosialisasi mengajar dan belajar hidup tepa selira 
diharapkan mereka akan menjadi Jawa (wis Jawa), sudah menjadi orang Jawa 
(sudah dewasa). Kurang mendapat pelajaran (ani harfiah kurang ajarj sudah 
barang tentu menuju ke arah perilaku kurang sopan santun). Pertanyaan untuk 
direnungkan adalah apakah model dan ideologi keluarga dapat diterapkan pada 



kepemimpinan negara. Bila dalam keluarga terjadi tepa selira, saling menghargai, 
ketika memimpin Negara juga akan sukses. 

Keluarga adalah komunitas terkecil yang membutuhkan pimpinan tepa selira. 
Tepa selira akan membangun tertib moral yaitu kondisi kewajiban setengah-religius 
untuk meneruskan garis kehidupan. Sebagai wakil dari Kehidupan yang melindungi 
dan memberikan berkah kepada anak-anak mereka, penghormatan memang untuk 
mereka. Dengan kata lain, kondisi "alami" dan "religius" inilah - atau mitologi yang 
tidak perlu dipertanyakan - yang memberikan keabsahan keluarga sebagai hierarki 
moral. Moralitas merupakan inti dari tepa selira. 

Keluarga adalah dunia kecil orang-orang yang saling memiliki dan mempunyai 
tanggung jawab bersama. Agar dapat memperluas dunianya, tepa selira sangat 
penting untuk mewujudkan kepemimpinan yang sukses di masa depan. Moral 
sebagai gagasan tinggi yang membangkitkan semangat tepa selira. Kenyataan 
bahwa ada kekuasaan dan bahwa sejumlah orang mencari keuntungan darinya 
sementara yang lain menderita, ini bukan pantulan tepa selira. Banyak kejadian 
dalam keluarga yang cekcok karena persoalan warisan. Hal ini memberikan 
gambaran kepemimpinan keluarga yang tidak tepa selira. Maka di lingkungan 
kehidupan keluarga, ketika ada kebersamaan dengan anggota keluarga, sanak 
keluarga, teman, dan mungkin pelindung, yang diakui sebagai moral, menandai 
ada tepa selira. Tepa selira dalam keluarga dapat diperluas ke dalam masyarakat 
Jawa, negara, dan bangsa. 

Jika kita membicarakan dilema moralitas versus mobilitas ke atas yang harus 
dihadapi oleh para pemimpin lokal, kita tidak boleh melupakan orientasi normatif 
yang sedang berubah di wilayah pedesaan di Jawa. Selalu ada kecenderungan ke 
arah nilai yang lebih instrumental dan individualistik. Watak individualistik Jawa, 
jelas bertentangan dengan tepa selira. Tepa selira bertentangan dengan 
individualistic. Penduduk desa yang miskin merasa malu ( isin) untuk meminta 
bantuan, karena hal ini dianggap sebagai tanda kemiskinan dan rendah diri. 
Ketidakmauan minta bantuan juga sebagai refleksi tepa selira. Sebaliknya, sikap 
yang demikian itu juga membuat rakyat kurang bersedia membantu tetangga mereka 
ketika melihat mereka itu dalam kesulitan. Inilah budaya yang tidak tepa selira, 
bahkan menyakitkan pihak lain. Mereka tidak ingin menolong karena mereka merasa 
bahwa yang bersangkutan itu miskin karena salahnya sendiri. Cukup menarik, 
istilahgotong royong masih dicanangkan oleh para pemimpin desa dan penguasa di 
atasnya untuk memperbaiki saluran irigasi yang rusak atau mengeraskan jalan, 
kewajiban yang menjadikan beban yang berat bagi rakyat. 
 
D. Ideologi Kepemimpinan: Rikuh, Sungkan, dan Pakewuh 

Secara panjang lebar, Mulder (2001:90-91) menyatakan pelaksanaan dan 
pemahaman mengenai kekuasaan dan kepemimpin Jawa-Indonesia lebih dekat 
dengan doktrin dinasti kerajaan dibandingkan dengan kekeluargaan, meskipun kita 
memperhitungkan berlakunya fungsi dimensi hierarkis yang kuat dari berfungsinya 
keluarga. Hanya praktek otoriterlah yang sama sekali tidak toleran terhadap segala 
bentuk kecaman atau meragukan kebenarannya. Rakyat harus dibimbing dan 
dididik sehingga mereka akan berperilaku dengan penuh tanggung jawab, tahu 
kewajiban dan tempat mereka. Mereka dipandang sebagai masa mengambang 



yang terlepas dan partisipasi politik, dan dengan demikian mereka tidak dapat 
dianggap bertanggung jawab terhadap berhasilnya pekerjaan secara keseluruhan. 
Mereka tidak benarbenar ikut serta sebagai anggota keluarga yang sadar akan 
kewajiban tetapi diharapkan untuk menjalankan perintah dan patuh. 

Penduduk dianggap sebagai sekumpulan individu, mungkin terorganisasi 
secara kabur dalam bentuk golongan "fungsional" yang bersama-sama membentuk 
suatu masyarakat yang diwujudkan, diwakili dan dikuasai oleh seorang raja yang 
juga merupakan pelindung yaitu Negara yang tak lain adalah Pemerintah. 
Menentang bangsawan yang agung tidak pernah dibenarkan, sebab 
keseluruhannya mewujudkan kebenaran dan bersama dengan itulah para individu 
harus bersatu. Dengan demikian yang terbaik adalah jika semua anggota individu 
diberitahu mengenai maksud dan kehendak, yang didorong oleh keinginan mistik 
nranunggaling kamula-Gusti, menjadi satu dengan Sang Tuan. 

Bentuk kepemimpinan politik yang "paternalistik" otoriter cocok dengan cara 
bagaimana masyarakat itu dipandang dan dirasakan kritis atau bertindak sendiri, 
dianggap sebagai "pemberontak" (duraka; mbalela). Dalam hal terhadap orang tua, 
perilaku yang demikian itu akan dihukum oleh alam gaib, dan dalam hal yang berat, 
jika dirasakan bahwa nama balk keluarga dilukai, orang tua bahkan mungkin 
menyumpahi anak yang bersangkutan, memutuskan silaturahmi karena perilaku yang 
menjengkelkan tersebut menyangkut status sosial orang tua dan harga diri dan juga 
mempengaruhi keseimbangan psikologis dan kesejahteraannya. 

Harga diri dan reputasi sangat erat terkait, dan konflik, atau perilaku berontak 
yang dapat diketahui oleh orang lain, adalah, sangat menyakitkan. Bukan hanya 
karena perilaku tersebut membahayakan status keluarga, tetapi juga karena ia 
menunjukkan bahwa orang itu dalam keadaan labil, tidak bersatu dan bukan dalam 
keadaan serasi (rukun) sebagaimana seharusnya. Betapapun para tetangga mungkin 
tidak suka melihat hal ita dan suka menggunjingkannya, tidak diragukan lagi bahwa 
konflik terbuka sangat tidak disukai. Keadaan demikian itu memperlihatkan kelemahan 
karena tidak mampu hidup dalam keadaan yang menyenangkan. 

Kekacauan dalam bentuk konflik terbuka, protes, atau kecaman dengan 
langsung mencerminkan kekuasaan seorang pemimpin, memperlihatkan 
kekurangannya, dan dengan demikian tidak dapat dibiarkan. Sebagai tanda bahwa la 
tidak mampu membuat mereka yang menjadi pengikut terkendali dan tertib, keadaan 
tersebut mengancam nama baiknya dan menimbulkan momok cemoohan orang - hal 
terburuk yang harus ditanggung. Tidak dihormati berarti diragukan kewibawaannya, 
wataknya dan kemampuannya. Itu sangat merendahkan martabat. Jika mahasiswa 
berdemonstrasi, atau pekerja mogok, nai itu tidak segera dipahami sebagai ajakan 
untuk mengadakan diskusi serius; sebaliknya, itu menunjukkan bahwa dewanlah yang 
gagal, bahwa pemerintah atau majikan diremehkan - namun itu pula yang 
mencerminkan keadaan pemrotes sendiri, konflik terbuka dianggap tidak bagus di 
mana-mana. Meskipun demikian, ditinjau dari atas, protes adalah mengancam, tidak 
menyenangkan, dan pernyataannya yang terbuka harus dibungkam. 

Sementara orang kuat, bahkan dalam masyarakat di mana hierarki tidak terlalu 
sentral, cenderung tidak toleran terhadap oposisi, oposisi di Indonesia juga bukanlah 
ajakan untuk berdialog. Parlemen tidak berfungsi selain sebagai cap bagi pihak 
eksekutif. Karena itu, mahasiswa diancam dengan tank, tokoh-tokoh ternama yang 



menandatangani petisi untuk mengadakan reformasi masih tetap diganggu puluhan 
tahun setelah peristiwanya, para pekerja dipaksa untuk mengundurkan diri, orang 
desa mendapat intimidasi agar menjual tanah "dengan suka rela" - tentu saja dengan 
harga yang sangat khusus - para demonstran damai mungkin ditembak, calon politisi 
bisa mendadak kehilangan pekerjaan mereka dan dijauhi oleh mereka yang semula 
dekat. Dan buku mungkin dibakar, surat kabar ditutup, majalah disensor. Tidak boleh 
ada tanda-tanda rasa tidak setuju atau kritik terbuka. 
 
E. Kepemimpinan Astha Brata 

Dalam wacana kepemimpinan Jawa, salah satu konsep kepemimpinan yang 
paling populer sebenarnya adalah astha brata. Konsep ini termuat dalam berbagai 
karya sastra, antara lain Serat Ramayana, Serat Ramajarwa, Serat Nitisruti, Serat 
Tumuruning Wahyu Maya, dan Serat Makutharama. Karya-karya tersebut, melukiskan 
ajaran prabu Rama ketika Gunawan Wibisana ragu-ragu mau memimpin Ngalengka, 
setelah Perang Brubuh. Teks-teks dalam karya tersebut umumnya mengangkat konsep 
penjabaran astha brata.  

Dalam pakem pokok, astha brata dibahas pada salah satu cerita dalam epos 
Ramayana. Astha brata berasal dari kata astha (delapan) dan brata (laku) (Suyami, 
2008). Astha brata adalah delapan nasehat, yang diambil dari watak para dewa 
berjumlah delapan dewa. Astha brata merupakan nasihat yang diberikan Rama Wijaya 
kepada Wibisana yang akan menggantikan kakaknya, Rahwana, menjadi raja Alengka. 
Setelah mendapatkan ajaran tersebut, Wibisana ditetapkan menjadi raja.  Dalam cerita 
Mahabarata, ajaran astha brata ini bisa disampaikan kepada seorang satria dalam 
lakon-lakon tertentu, misalnya dalam Wahyu Makutharama yang menceritakan 
diterimanya wahyu kearifan kepemimpinan Rama Wijaya ini kepada Arjuna. Lakon ini 
dikenal dengan sebutan Rama Nitik. 

Contoh lain adalah teks pertunjukan berjudul Petruk Nagih Janji oleh Ki Hari 
Bawono dan Lumajang yang bergaya kulonan. Dalam lakon ini, Bethara Guru berkenan 
turun untuk memberikan wahyu Sri Makutha, yang ternyata adalah ajaran astha brata, 
kepada Puntadewa (lihat Bawono, 2003: Kaset 6-7). Ajaran astha brata amat luwes 
diterapkan pada berbagai segmen kepemimpinan. Biarpun ajaran tersebut berasal dari 
paham Hindu, orang Jawa dapat menerimanya. 

Dalam pertunjukan wayang kulit untuk tujuan tertentu, misalnya pelantikan 
seorang pejabat, lakon-lakon yang membahas astha brata sering dipertunjukkan. 
Dalam pertunjukan-pertunjukan seperti itulah wacana kepemimpinan tradisional Jawa 
yang monarkis direproduksi, wacana yang mendominasi nilai-nilai kepemimpinan Jawa. 
Selain astha brata, masih banyak nilai-nilai kepemimpinan yang muncul dalam 
pertunjukan lain di luar teks-teks teks yang diteliti, misalnya ajaran “Memayu hayuning 
bawana”, “Ambeg parama arta”, “Darma sulaksana”, dll. (lihat Amir, 1994: 100-105; 
Khakim, 2007: 79-90; Suratno & Astiyanto, 2005: 188-189). 

Astha brata berarti delapan perilaku yang harus dimiliki seorang pemimpin. 
Kedelapan perilaku tersebut adalah sebagai berikut: 
(1) Laku hambeging candra: Artinya, bertindak seperti sinar purnama. Maksudnya, 

seorang pemimpin harus memberi penerangan yang menyejukkan seperti bulan 
bersinar terang benderang tetapi tidak panas.  



(2) Laku hambeging dahana: Maknanya, seorang pemimpin harus tegas seperti api 
yang sedang membakar. Namun pertimbangannya berdasarkan akal sehat yang bisa 
dipertanggungJawabkan, sehingga tidak membawa kerusakan di muka bumi. 

(3) Laku hambeging kartika: Maknanya, seorang pemimpin harus tetap percaya diri 
meski pun dalam dirinya ada kekurangan. Ibarat bintang-bintang di angkasa, 
walaupun ia sangat kecil tapi dengan optimis memancarkan cahayanya, sebagai 
sumbangan terhadap kehidupan. 

(4) Laku hambeging kisma: Maknanya, seorang pemimpin yang selalu berbelas 
kasih dengan siapa saja. Kisma artinya tanah. Tanah tidak mempedulikan siapa yang 
menginjaknya, semua dikasihani. Filsafat tanah adalah air tuba dibalas air susu. 
Keburukan dibalas kebaikan dan keluhuran. 

(5) Laku hambeging samirana: Maknanya, seorang pemimpin harus berjiwa teliti di 
mana saja berada. Baik buruk rakyat harus diketahui oleh mata kepala sendiri, tanpa 
menggantungkan laporan dari bawahan saja.  

(6) Laku hambeging samodra: Maknanya, seorang pemimpin harus mempunyai sifat 
pemaaf sebagaimana samodra raya yang siap menampung apa saja yang hanyut 
dari daratan.  

(7) Laku hambeging surya: Maknanya seorang pemimpin harus memberi inspirasi 
pada bawahannya ibarat matahari yang selalu menyinari bumi dan memberi energi 
pada setiap makhluk. 

(8) Laku hambeging tirta: maknanya, seorang pemimpin harus adil seperti air yang 
selalu rata permukaannya. Keadilan yang ditegakkan bisa memberi kecerahan ibarat air 
yang membersihkan kotoran (Khakim, 2007: 83-84).Delapan perilaku tersebut 
merupakan sifat-sifat delapan dewa yang harus dimiliki oleh seorang raja. Kedelapan 
dewa tersebut adalah Dewa Candra, Dewa Brama, Dewa Indra, Dewa Kuwera, Dewa 
Bayu, Dewa Baruna, Dewa Surya, dan Dewa Yama. Ajaran ini diambil dari naskah 
Sansekerta India kuno, ditulis kembali dalam Kakawin Ramayana di sekitar tahun 856 
Masehi, dan digubah kembali dalam Serat Rama oleh Yasadipura I pada abad 19 
(Clark, 2008: 152).  Astha brata bagaikan puncak kearifan kepemimpinan Jawa. Jika 
dikaitkan dengan pemikiran Kristeva (Ratna, 2011:123) karya sastra itu sebuah 
interteks, yaitu mosaik kutipan masa lalu. Kiranya dapat dibenanrkan bahwa astha brata 
adalah bentangan budaya masa lalu, dari Kakawin Ramayana, Kakawin Ramayana, 
Ramajarwa, sampai pakem pedalangan dan lakon carangan. 

Dalam wacana falsafah pewayangan Jawa dikenal suatu konsepsi Ilmu Luhur 
yang menjadi prinsip dasar kepemimpinan a la Jawa. Yakni ilmu “Astha brata” atau 
dikenal pula sebagai Wahyu Makutha Rama yang diterima Raden Arjuna setelah 
menjalani “laku” prihatin dengan cara tapa brata dan tarak brata (Lihat : serat Laksita 
Jati). Astha  berarti delapan, brata adalah “laku” atau jalan spiritual/rohani.  

Astha brata maknanya adalah delapan “laku” yang harus ditempuh seseorang bila 
sedang menjalankan tampuk kepemimpinan. Kedelapan “laku” sebagai personifikasi 
delapan unsur alamiah yang dijadikan panutan watak (watak wantun) seorang 
pemimpin. Kedelapan unsur tersebut meliputi delapan karakter unsur-unsur alam yakni 
: bumi, langit, angin, samudra-air, rembulan, matahari, api, dan bintang. Bila seorang 
pemimpin bersedia mengadopsi 8 karakter unsur alamiah tersebut, maka ia akan 
menjadi pemimpin atau raja yang adil, jujur, berwibawa, arif dan bijaksana. Hal ini 
berlaku pula untuk masyarakat luas, bilamana seseorang dapat mengadopsi ilmu Astha 



brata ia akan menjadi seseorang yang hambeg utama, berwatak mulia, luhur budi 
pekertinya. 
 
 
BAB VII 
WAJAH KEPEMIMPINAN JAWA 
 
A. Kepemimpinan Agung Binathara 

Orang Jawa selalu memegang teguh kepemimpinan itu agung binathara. 
Pemimpin itu di atas segala tindakan. Segala tindakan, dikuasai oleh pimpinan yang 
agung (besar) dan binathara (seperti dewa). Biarpun ada pengaruh Hindu, orang Jawa 
tetap tegas memegang kondisi ini. Orang Jawa juga meyakini kekuasaan di atas 
manusia, yaitu dewa. 

Pimpinan yang agung binathara, biasanya bersifat sentralistik. Pimpinan lebih 
bergaya paternalistik. Laki-laki yang menjadi pucuk pimpinan. Hal ini seperti yang 
dibahas Mudjanto (1986) bahwa kepemimpinan Jawa sebagai budaya tersendiri, 
memiliki aroma khas. Kepemimpinan Jawa memiliki kekuasaan (power) khusus. Tidak 
hanya kekuatan lahir yang mewarnai kepemimpinan Jawa, melainkan juga kekuatan 
batin. Bahkan tidak jarang seorang pemimpin Jawa yang menguasai ilmu gaib sebagai 
benteng diri. Kepemimpinan (leadership) merupakan unsur yang sangat penting dalam 
membawa suatu bangsa kepada tataran peradaban tertentu.  

Konsep agung binathara dalam kepemimpinan Jawa, terkait pula terkait pula 
dengan pandangan Gramsci (Ratna, 2005:180-182) tentang hegemoni. Dari sisi 
antropologi budaya dan sastra, hegemoni berasal dari kata hegeisthai (Yunani), artinya 
kepemimpinan. Hegemoni sebenarnya sebuah upaya menguasai orang lain. Dalam 
sejarahnya, kepemimpinan Jawa banyak memegang teguh agung binathara, yang 
dalam konsep Gramsci yaitu suatu usaha melakukan perubahan sosial secara radikal 
dan revolusioner. Konsep ini dipegang pimpinan, untuk melakukan “penindasan 
kultural” agar bawahan taat. Agung binathara, adalah sebuah legitimasi kepemimpinan 
yang memuat unsur dewa, sebagai peta kekuasaan super hero. Maka biarpun 
pemimpin itu berlatar desa, tetap memegang teguh konsep agung binathara. Akibatnya, 
pemerintah desa pun ada yang seolah-olah sulit tersentuh. Bahkan banyak pemerintah 
desa yang diraih dengan model penerimaan wahyu. Wahyu selalu dinamakan pulung, 
yang berasal dari dewa. Jika demikian, hampir pasti suatu bangsa mencapai kemajuan 
karena adanya kepemimpinan yang baik. Pemimpin yang baik selain memegang 
konsep agung binathara, juga lebih merakyat.  

Di desa pun kepemimpinan sering ada yang berbau kerajaan. Akibat dari 
pegangan kepemimpinan bernuansa agung binathara, pemimpin desa juga sering 
merasa senang memerintah. Konsep pemimpin menjadi memerintah, dari atasan ke 
bawahan. Memang harus diakui, bahwa tempo dulu, kepemimpinan Jawa dipegang 
oleh raja. Raja berasal dari kata Sansekerta raj, yang berarti memerintah. Raiya (raja) 
berarti pemerintahan. Raja adalah pucuk pemerintahan suatu kerajaan. Pola pimpinan 
kerajaan selalu bersifat top down. Seluruh keputusan pemerintahan tergantung pada 
raja. Dari panggung sejarah dunia kita melihat, misalnya di Jawa dikenal dengan raja-
raja Ken Arok, Hayam Wuruk, Raden Patah, bangsa Mongol menonjol karena adanya 
Jengis Khan, Yunani berkibar karena munculnya Iskandar Agung (Iskandar Zulkarnain), 



Arab menonjol karena munculnya Muhammad, dan sederet panjang pemimpin dengan 
karakter masing-masing. Umumnya para pimpinan kerajaan selalu aman-aman saja. 
Maksudnya, jarang ada rakyat yang berani mengkritik raja. Kepemimpinan raja 
biasanya anti kritik dan bersifat otokratik. 

Dalam tradisi Jawa sejak zaman dahulu sampai dengan sekarang, dikenal 
pemimpin-pemimpin dalam kurun waktu tertentu yang menonjol yang tentu saja juga 
dengan karakter masing-masing seperti Balitung, empu Sendok, Darmawangsa Teguh, 
Airlangga, Empu Bharada, Jayabhaya, Kertanegara, Gajah Mada, Sunan Kalijaga, 
Sunan Giri, Fatahilah, Ki Juru Martani, Panembahan Senopati, Sultan Agung, 
Mangkubumi, Diponegara, dan lain-lain. Karakter pemimpin tersebut tentu saja 
berkaitan dengan situasi dan kondisi zamannya yang menuntut sikap tertentu. 
Pemimpin tersebut jelas memiliki tradisi gemilang, biarpun bernada otokratik.  

Tulisan ini mencoba memahami konsep-konsep kepemimpinan dalam budaya 
Jawa dan aplikasi praktisnya. Pemimpin dalam tulisan ini tidak selalu dalam artian 
pimpinan formal seperti raja, presiden, bupati, dan seterusnya, tetapi lebih condong 
kepada model kepemimpinan (leadership) serta tokoh pengendali kepemimpinan. 
Sebagai misal, pimpinan Majapahit bukanlah raja Majapahit, melainkan Gajah Mada 
yang berperan dalam pengendalian negara. Pemimpin tidak selamanya harus orang 
nomor satu, melainkan figur yang berhak dan bertugas mengambil kebijakan. Pemimpin 
Jawa yang bijak, tentu memiliki karakter khusus. Paling tidak seorang pemimpin 
hendaknya tidak mudah menyakiti bawahan. Pemimpin yang agung binathara, bertubuh 
dewa, pemikirannya tentu dapat menyenangkan bawahan. 

Pemimpin agung binathara adalah orang yang benar-benar disegani. Dia orang 
yang berwibawa, tidak perlu mencari-cari kewibawaan. Pemimpin termaksud sudah 
dengan sendirinya akan dihargai oleh rakyat. Menurut hemat saya, ada dua tanda 
penting seorang pemimpin agung binathara, yaitu (1) dapat menjaga kepaduan lisan 
dan perbuatan. Tindakan pimpinan adalah potret dari pemikiran. Tindakan yang dapat 
dihargai bawahan dapat disebut wong agung, artinya orang berjiwa besar; (2) dapat 
diteladani segala tindakannya, dapat emnyenangkan bawahan, dan tidak pernah 
menyakitkan bawahan. Pimpinan semacam ini, akan disegani bawahan bukan atas 
dasar keterpaksaan, melainkan secara legawa atau ikhlas bawahan mencitai 
atasan.Bawahan ingin menjaga atasan dan atasan pun melindunginya.  
 
B. Pemimpin Tanpa Pamrih dan Penuh Pamrih 

Pemimpin yang berjiwa tanpa pamrih dapat disebut pemimpin sejati. Ragam 
pimpinan semacam ini tidak lain merupakan pendukung hadirnya istana kepemimpinan 
yang handal di masa depan. Tanpa pamrih menandai bahwa pemimpin bukan untuk 
memperkaya diri dan kroninya, melainkan untuk mengabdikan diri. Pemimpin yang 
sedikit berjuang, tetapi ingin meraub untung, itulah pemimpin gombal. Ingin tahu, yang 
dimaksud gombal adalah simbol kain serbet, yang kotor. Serbet adalah kain kotor.  

Persoalannya, adakah istana itu dalam dunia realitas? Keadaan ini selalu 
ditampilkan dengan berbagai syarat kepemimpinan Jawa. Dambaan setiap orang Jawa 
adalah istana yang serba mewah, nyaman, damai, apabila persyaratan gaya 
kepemimpinan itu dapat diraih. Ada dua gaya pemimpin yang saling bertolak belakang, 
yaitu (1) tanpa pamrih, hanya mengandalkan keikhlasan, legawa, dan penuh 
pengabdian sejati dan (2) penuh pamrih, memipin dengan niat akan mengeruk 



keuntungan sebanyak-banyaknya. Keuntungan material biasanya diutamakan, bukan 
kepuasan batin. Memang akhirnya tidak mudah menemukan pemimpin sejati. Yakni 
pemimpin yang benar-benar ikhlas, penuh kesungguhan hati dalam mengabdikan 
dirinya. Jika dahulu ada pemimpin berjiwa sepi ing pamrih rame ing gawe, artinya 
memimpin tanpa pamrih, tetapi banyak bekerja secara tulus. Pemimpin demikian 
adalah lebih mulia. Dia adalah pemimpin yang layak dihargai.  

Jika pemimpin ada imbalan, itu wajar. Setiap orang bekerja, aada imbalan tentu itu 
sebuah konsekuensi. Yang tidak wajar itu,manakala pemimpin berharap imbalan lebih 
besar dari tenaga yang dikeluarkan. Jika imbalan yang diterima melebihi kewajaran, 
dicari-cari, inilah pemimpin palsu. Pemimpin semacam ini dalam konteks budaya Jawa 
disebut rame ing pamrih sepi ing gawe. Artinya, menjadi pemimpin hanya beroya-foya, 
ada maksud untuk menggerogoti harta bawahan, tetapi kerjanya tidak meyakinkan 
(pecus). Gaya pemimpin semacam ini penuh pamrih, sedikit aktivitas. Yang 
dipentingkan adalah dirinya sukses.  

Suwarni (2010) dalam artikelnya tentang kepemimpinan Jawa dalam naskah 
Jawa, banyak membahas pemimpin sejati. Dia menyatakan dengan isitilah bijak 
sebagai pemimpin. Pemimpin sejati, tentu harus bijak. Menurut dia, bangsa Indonesia 
mencari pemimpin yang bijak, mengabdi kepada rakyat dan merakyat. Konsep 
kepemimpinan bangsa yang didambakan rakyat terdapat dalam berbagai pustaka lama 
khususnya pustaka Jawa. Konsep tersebut dituangkan dalam bentuk cerita, seperti 
Ramayana, Babad Baratayuda, Babad Majapahit, Pararaton, dan berbagai serat 
piwulang (Wulang Reh, Wulangpraja, Ajipamasa, Panitisastra, Slokantara) dsb. 
menyajikan berbagai konsep citra pemimpin bangsa.  

Dari berbagai karya sastra wulang dapat diketahui, bahwa banyak ajaran 
pemimpin yang tanpa pamrih dan banyak pamrih. Kedua gaya kepemimpinan itu selalu 
ada di semua jaman. Pamrih adalah dorongan (nafsu) yang mengajak para pimpinan 
bermain api ibaratnya. Pemimpin yang gemar bermain api, dalam memimpin biasanya 
penuh (1) main-main, (2) memainkan, dan (3) ada main. Dia gemar main di atas 
penderitaan rakyat, demi keluarga dna kroninya. Inilah pemimpin yang masih menaruh 
pamrih dalam urat nadinya.  

Babad Bharata menunjukkan sikap pimpinan yang agung, antara lain ditunjukkan 
oleh tokoh Parikesit putra Abimanyu, asuhan ki lurah Semar, dewa yang 
mangejawantah dan merakyat. Menurut hemat saya, tokoh ini memang bijak, namun 
masih sering menggunakan nafsu juga. Dia pernah marah ketika melakukan 
anjangsana ke hutan, ada seorang pendeta bertapa ditanya tetapi diam saja. Manakala 
pemimpin masih sering marah, itu jelas belum masuk kategori pemimpin sejati. 
Pemimpin yang sering marah akan menyebabkan rakyat jengkel dan antipati. Oleh 
sebab itu, untuk menjadi pemimpin sejati memang harus mampu mengendalikan diri. 

Babad Majapahit dan Pararaton mengungkap kepemimpinan raja-raja Singasari 
dan Majapahit, di bawah asuhan Nayagenggong dan Sabdapalon, serta peran Patih 
Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara, dengan Sumpah Palapa. 
Kepemimpinan Singasari, ternyata berjalan dengan kekerasan. Yang terjadi adalah 
hadirnya sikap balas dendam, hingga memunculkan hokum karma yang harus dibayar 
dengan darah. Kematian Tunggul Ametung, Ken Arok, Anusapati, dan Toh Jaya, 
sungguh tragis. Banjir darah yang menurut mitos sebagai kesalahan empu Gandring itu, 
banyak mendatangkan korban. 



Era masa lalu, pemimpin tanpa pamrih biasanya lebih mementingkan kerajaan 
atau rakyat. Dia memimpin dengan hati, dekat dengan rakyat. Bahkan dia juga 
memimpin dengan perihatin, tetap sederhana, dan mau membagi-bagi kebahagiaan 
pada rakyatnya. Konsep mengencangkan ikat pinggang selalu dipegang teguh. 
Sebaliknya, bila penuh pamrih, dia akan memimpin dengan mementingkan dirinya. 
Kebutuhan diri, keluarga, dan kroninya dinomorsatukan. Bahkan dalam membela 
kebutuhan pribadi sampai dibayar dengan pertumpahan darah dan rakyat dikorbankan. 
 
C. Kepemimpinan Jawa Legendaris dan Adil  

Adil itu sebuah mutiara kepemimpinan yang tidak mudah diraih. Pemimpin yang 
adil seratus persen, hampir sulit dicapai. Slogan kepemimpinan yang mulai 
dihembuskan oleh pencitra orde baru, sudah mulai ada getaran. Di papan reklame dan 
truk-truk, sering muncul ungkapan “Piye Kabare Le, enak jamanku biyen ta?” Sebuah 
pertanyaan oratoris ini, sebenarnya memiliki implikaksi historis dan politik dan historis 
yang dahsyat. Paling tidak, dengan disertai gambar Soeharto, orde baru hendak lahir 
kembali menjadi neoreformasi, yang menganggap dirinya lebih adil disbanding era 
reformasi ini. 

Figur Soeharto dianggap lebih menjanjikan keadilan dan kedamaian. Begitulah 
strategi perebutan pengaruh, yang kuncinya adalah pada pemimpin legendaries dan 
adil. Banyak rakyat yang memiliki imaji bahwa di era masa lalu jauh lebih enak, 
kesejahteraan dan keamanan terjamin. Selama 32 tahun memang memungkinkan 
seorang pemimpin merebut hati rakyat. Selama itu pula pemimpin legendaries dapat 
terwujud. Sungguh aneh memang sang legendaries, kadang-kadang kotroversial, tetapi 
hakikatnya disegani rakyat. 

Kalau menegok masa lalu, sungguh banyak pemimpin Jawa legendaries dan adil. 
Kebijakan yang mereka tempuh biarpun ada nuansa otokratik, tetap solid. Nama Gajah 
Mada sudah menjadi bunga-bunga penting dalam sejarah. Dia memang orang bijak, 
biarpun hanya sebagai patih (warangka dalem). Kalau  dibandingkan dengan patih-
patih dalam pewayangan dan ketoprak, seperti patih Sengkuni, patih Suwanda, patih 
Logender, Patih Bestak, dan sebagainya dia termasuk patih yang bijak dan luar biasa 
dalam berjuang. Sosok patih yang mampu melebihi ketenaran raja adalah Gajah Mada.  

Sampai saat ini nama patih ini justru dijadikan nama perguruan tinggi terbesar dan 
terkenal serta pertamkali, yaitu Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Hal ini menandai 
bahwa kepemimpinan tokoh ini memang tidak perlu diragukan lagi. Dia adalah sosok 
berwibawa, yang merupakan mahapatih terkenal di era kerajaan Majapahit. Di jaman 
raja Hayam Wuruk, tokoh Gajah Mada dikenal sebagai pemimpin sejati. Kepemimpinan 
dia mengelola negara dan bawahan, patut diteladani. Apalagi di era masa kini,memang 
sulit menemukan teladan yang tangguh dalam kepemimpinan.  

Dalam hal kepemimpinan Gajah Mada memiliki ajaran yang disebut Asta Dasa 
Brata Pramiteng Prabu. Arti kata Asta Dasa Berata Pramiteng Prabu adalah Asta Dasa 
artinya 18 (delapan belas). Brata artinya pengendalian diri yang merupakan kewajiban 
pokok seorang pemimpin. Pramiteng Prabu artinya Raja (Kepala Negara). 
Jadi secara keseluruhan arti dari ajaran Asta Dasa Berata Pramiteng Prabu yaitu 18 
(delapan belas) kewajiban pokok pengendalian diri seorang pemimpin. Konteks 
pengendalian diri memang penting bagi seorang pimpinan, karena godaan selalu 



mengelilinginya. Pemimpin yang tidak mampu mengendalikan diri, biasanya akan 
tergoda oleh system yang kotor. 

Menurut hemat saya, sosok Gajah Mada adalah pemimpin Jawa yang memiliki 
dua sifat yaitu (1) tangguh artinya sebagai pimpinan dia pantang menyerah dan 
sanggup menghadapi apa saja. Selama darah masih mengalir, tidak hanya raga, tetapi 
darah mengalir pun tidak masalah. Ketangguhan menghadapi serangan musuh, tidak 
diragukan lagi. Oleh karena, waktu itu memang banyak kerajaan lain yang sengaja ingin 
menakhlukkan Majapahit. Perebutan kekuasaan selalu dihadapi secara proporsional;  
(2) teguh, artinya dalam memutuskan suatu perkara tidak mudah diombang-ambingkan 
oleh pengaruh lain, Biarpun teman dekat, jika keliru tetap diberi hukuman. Menghadapi 
musuh juga banyak strategi, tidak sekedar menyerang.  

Melalui ajaran 18 hal itu, dia memegang teguh gaya kepemimpinan Jawa yang 
disebut (1) wicaksana, artinya bijak dalam mengelola negara. Pengelolaan Negara 
dilandasi oleh ajaran ngemong agar rakyat ayom-ayem dan tenteram. (2) adil 
paramarta, artinya sebagai pimpinan dia tidak lagi emban cindhe mban siladan, artinya 
membeda-bedakan bawahan. Menurut Lombard (2005:65) istilah adil paramarta 
merupakan pertanggungjawaban pimpinan pada bawahan. Hubungan timbale balik 
atasan dan bawahan seharusnya adil dan murah hati. Maksudnya, kedekatan atasan 
pada bawahan, tidak menyebabkan harus “pilih sih” dan “botsih”, artinya membeda-
bedakan dan tidak seimbang, tetapi selalu dilandasi rasa rumangsa. Adil adalah 
pancaran pimpinan yang disegani oleh rakyat. Namun untuk mencapai keadilan 
memang sebuah utopia. Pimpinan yang adil seratus persen hampir tidak ada. JIka 
mampu mencapai adil, dialah pimpinan yang bijak. 

Asta Dasa Berata Pramiteng Prabu adalah ajaran kepemimpinan khas Jawa yang 
bijak. Ajaran Kepemimpinan Gajah Mada begitu dikagumi, sehingga terbentuk berbagai 
mitos tentang dirinya. Gajah Mada dianggap sebagai Keturunan Dewa Brahma. Ia 
digambarkan memiliki kesempurnaan diri yang mampu memasukkan dewa-dewa 
kahyangan ke dalam tubuhnya. Paham semacam ini, merupakan upaya legitimasi 
seorang pemimpin yang menguasai ilmu luar dalam (lahir dan batin). Pemimpin Jawa 
semacam itu, dalam mengendalikan pemerintahan disertai dengan laku batin, tidak 
sekedar kekuataan lahir. Laku batin itulah yang membentengi serangan-serangan 
musuh yang iri dan dengki pada dia. Jagad kepemimpinan memang sering diliputi sifat 
iri dan dengki dari pihak lain. Jika pimpinan tidak mampu mengelola sifat iri dengki, 
tanpa strategi yang tepat, akan mudah roboh. 

Gajah Mada juga diakui sosok yang mampu tampil sebagai Dewa asmara yang 
tampan, cemerlang dan jaya yaitu : (1) Tokoh yang pada mulanya datar, namun dapat 
membuat kejutan dengan menunjukkan sifat-sifatnya yang terpuji, misalnya dalam 
menghadapi Kebo Wawira (Kebo Iwa), (2) Jaya secara lahiriah, ialah sebagai pencetus 
gagasan-gagasan yang dapat mengantarkannya mencapai kedudukan yang tinggi 
sebagai Mahapatih kerajaan Majapahit, (3) Kejayaan dalam pemikirannya didapat 
berkat keturunannya yang agung dan juga karena bakti, ketaatan dan kesetiaannya 
pada mereka yang diabdinya, terutama raja, (4) kejayaan batin didapat berkat sifat-sifat 
tersebut di atas pada guru agama dan pada ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab 
agama sebagai persiapan menuju Moksa (rohani dan jasmani langsung ke Sorga 
Loka). Gajah Mada adalah sosok orang Indonesia berdarah rakyat, meskipun ditulisnya 



juga bahwa kepercayaan orang Bali, Gajah Mada adalah penjelmaan Sang Hyang 
Narayana (Dewa Wisnu) ke atas dunia. 

Sosok Sultan HB IX, juga figur luar biasa. Kejayaan keraton Yogyakarta serta 
kewahyuan dia menjadi wakil presiden RI, tidak dapat diremehkan lagi. Kebijaksanaan 
dia mengemban amanat rakyat, mampu menyingkirkan penjajah, jelas figur 
legendaries. Ada kekuatan sakti yang sulit dijelaskan dalam diri sang pemimpin 
tersebut. Legenda dan keadilan adalah dua hal yang saling terkait. Makala pemimpin 
bangsa itu mampu menenteramkan hati rakyat, jauh dari gejolak keamanan, suasana 
akan damai. Kedamaian adalah ciri hadirnya legendaris dan keadilan seorang 
pemimpin. Orang yang legendaries,biasanya kalau mau turun tahta rakyat merasa 
belum lega. Rakyat masih menginginkan sang pmimpin memegang tapuk 
kepemimpinan sekali lagi. Yang repot jika pemimpin belum saat turun sudah diturunkan, 
tentu hal ini akan merugikan bangsa itu sendiri. 
 
D. Kepemimpinan yang Keweleh 

Keweleh dapat terjadi pada siapa pun. Keweleh adalah buah dari tindakan 
Pimpinan yang memiliki kekuatan super power pun, jika telah keweleh, akan malu 
rasanya. Jangankan tindakan besar, yang berakibat fatal, tindakan kecil pun 
kalau keweleh akan sia-sia. Dengan keweleh, kemungkinan seorang pimpinan 
baru sadar diri. Namun, saya memiliki pengalaman seorang pimpinan keweleh 
tetap merasa tidak bersalah. 

Pimpinan yang berbudi pekerti rendah, memang aneh, sudah keweleh pun 
masih merasa dirinya benar. Celakanya lagi sudah jelas keweleh masih mau 
menyalahkan pihak lain. Manusia makin mampu menyadap kekuatan-kekuatan 
yang berada di dalam alam semesta ini, namun dengan syarat mutlak bahwa 
kekuatan (power) yang diperoleh itu sesuai dengan tingkat perkembangan 
budinya. Sayangnya kekuatan budi itu sering tidak mampu menakhlukkan 
hawanafsu. Oleh karena itu kekuatan yang besar yang didampingi budi yang 
rendah pasti tidak akan mencapai kelangsungan yang mantap. Teman saya itu 
seorang sesepuh, terhormat, dan sebagai pimpinan yang gemar mencela 
bawahan. Ternyata, apa yang dicelakan itu dia langgar sendiri. Misalkan, saya 
pernah dicela agar tidak melakukan bimbingan menulis skripsi di rumah, ternyata 
sang pimpinan itu ketika terjepit persoalan menjadi keweleh. Dia sendiri 
membimbing skripsi tidak begitu pecus, sehingga tidak lulus ketika diuji. Pada 
saat itu, spontan entah sadar atau tidak, dia malah minta mahasiswa bimbingan 
di rumahnya. Dengan kata-kata besuk mondok ke rumah saya, saya buat garis 
besarnya tinggal diisi, saya damping, berarti dia sudah keweleh dengan 
sendirinya. 

Dalam cerita wayang lakon Arjunawiwaha, juga mengisahkan bagaimana 
budi renah itu akan keweleh juga akhirnya. Sebaliknya budi yang tinggi, tentu 
akan terangkat tinggi pada akhirnya. Prabu Niwatakawaca menunjukkannya 
dengan jelas, bahwa dia bertindak tanpa menggunakan budi, melainkan kekuatan 
raga. Akibatnya, dia harus kalah oleh Arjuna yang menggunakan budi. Kata "budi" 
berasal dari bahasa Sanskerta dan mempunyai arti "kemampuan pikir", atau 
"kecerdasan otak" (intelectual faculty). Di Jawa walaupun ada tulisan-tulisan 
yang menyamakannya dengan arti kata Arab akl (ratio)," tetapi pada umumnya 



diberi arti yang lebih daripada itu. "Budi" meliputi seluruh kemampuan dari 
manusia yang bersifat moral dan mental, yang mengenai sikap, pikiran dan 
tindak-tanduk manusia sebagai insan yang mempunyai cipta dan rasa. 

Kekuatan raga atau nafsu angkara, suatu saat akan keweleh oleh kekuatan 
budi. Oleh karena nafsu itu sering memburu, lebih asal-asalan, tanpa dimasak 
matang hingga tindakan sering tidak tertata. Padahal sadar atau tidak,budi yang 
membangkitkan pemimpin  semakin bijaksana. Sebaliknya jika pimpinan tanpa 
budi, kelak akan celaka sendiri. Budi di dalam arti yang luas itu antara lain tersirat 
dalam kata-kata Sri Sunan Pakubuwana IV, (1788-1820). 

Poma kaki padha dipun eling 
Ing pitutur ingong 
sira uga satriya arane 
kudu anteng jatmika ing budi 
ruruh sarta wasis 
samubarangipun 

yang terjemahannya adalah: 
dan ingat-ingatlah anak-anakku pada petuah ini 
karena kamu juga bergelar satria haruslah berbudi tenang 
tanpa resah bertindak sabar tetapi penuh kecerdasan  
di dalam segala-galanya 
Budi yang memberi arti yang demikian penting pada usaha manusia dalam 

mencapai kesempurnaan itu memhawa kita pada pertanyaan, sampai di manakah 
manusia daput menentukan jalan hidupnya sendiri. Budi yang ikut menata agar 
tindakan tidak keweleh. Oleh karena, keweleh merupakan buah angkara murka 
yang berakibat pada kerendahan diri. Seorang pimpinan kalau sudah keweleh 
akan jatuh pada kehinaan. Perlu diingat bahwa segala sesuatu di dalam alam 
semesta ini telah ditentukan jalannya oleh Tuhan, diakui kebenarannya oleh 
orang Jawa dan ia menyatakannya dengan kata-kata wis pesthine, wis dadi 
pepesthen atau wis dadi kersane Gusti Kang Maha Kuwasa (sudah menjadi 
kehendak Tuhan Yang Maka Kuasa), dan aleh karena itu usaha untuk 
mengetahui kehendak Tuhan ini merupakan bidang usaha yang amat penting bagi 
orang yang berusaha hingga ia akan mendapatkan ketentuan tentang apa 
kehendak alam ini dan vang dengan demikian akan memberi ketentraman pada 
flidupnya. 

Doktrin karma pala yang terletak dalam bidang pikir ini dan yang di dalam 
falsafah Hindu begitu penting artinya, dan telah tersusun rapi dalam suatu ajaran 
yang rumit dan sangat halus (sophisticated) bermutu tinggi, tidak begitu banyak 
tulisan yang berasal dari abad 18 dan 19. Karma pala akan membuka aib seorang 
pimpinan yang bertindak hanya mengandalkan nafsu. Bisa dibayangkan, 
bagaimana penjilmaan-penjilmaan tindakan yang lebih sederhana seperti di 
dalam lakon wayang tentang Patih Suwanda, Resi Bisma, Irawan yang matinya 
disebabkan oleh tindak yang tidak benar, sehingga ada hukum karma pala. 
Sungguh hina kalau karma pala itu telah berlaku, tidak seorang pun dapat 
menolaknya. Pimpinan yang terkena karma pala, dirinya akan keweleh di depan 
umum. Lihat saja, apa yang dilakukan oleh pimpinan PKS dan Demokrat 
sekarang ini, harus berurusan dengnan KPK, keweleh akhirnya. 



Seringkali perbuatan pimpinan Jawa akan mengenai (numusi) pada 
keturunannya. Oleh sebab itu, karpa pala yang semula berasaldari paham Hindu, 
sampai saat ini masih terasa. Pimpinan yang terlalu keras, semena-mena 
terhadap bawahan, akan menerima akibatnya. Hukum karpa, yang terungkap 
dalam unen-unen Jawa sapa gawe nganggo sapa nandur ngundhuh, artinya siapa 
yang berbuat jelek akan menerima akibatnya, semakin sulit dibantah. Bahkan 
suatu saat pimpinan yang bertindak dengki dan dendam pada bawahannya, suatu 
saat dia akan mendapatkan balasan (keweleh). Keadaan sering yang akan 
memberikan jawaban pada balasan perbuatan. 

 Keweleh dapat terjadi pada pimpinan apa saja, ketika tindakan dirinya 
kurang control. Pimpinan yang tangan besi dan merasa sok paling hebat, paling 
benar, dan paling bersih, akan terpeleset pada keadaan keweleh manakala 
kurang mampu mengevaluasi diri. Yang celaka lagi jika perbuatan pimpinan itu 
akibatnya jatuh pada keturunannya, sungguh memalukan. Kepercayaan bahwa 
perbuatan baik dapat diaktualisasikan hasilnya untuk kepentingan keturunan kita 
kelak memang benar. Namun jika pimpinan berbuat jelek, akan hina jika karma 
pala dan keweleh jatuh pada keturunannya. Konteks keweleh itu dapat datang 
dari arah mana pun. 

Untuk menanggulanggi konteks pimpinan yang keweleh memang belum ada 
obat mujarab. Jika keweleh ini dibiarkan, pimpinan akan kehilangan kesadaran 
diri. Mungkin sekali, dia akan kehilangan panggung kepemimpinan dan akhirnya 
ngenes, artinya hidup juga tidak mati juga tidak. Maka, salah satu jalan penting 
bagi dia adalah melakukan konsentrasi batin. Jika laku melatih dan mengarahkan 
manusia untuk mempertinggi budinya, agar mencapai tingkat kesadaran dan 
dengan demikian kemurnian dan kesucian yang makin tinggi, maka laku juga 
mengakumulasikan kekuatan-kekuatan dan kemampuan-kemampuan yang 
makin besar. Akibatnya rasa keweleh akan sembuh sedikit demi sedikit, dan 
memakan waktu yang relatif panjang. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
BAB VIII 
SIMBOLISME KEPEMIMPINAN JAWA 
 
A. Kasekten dan Tradisi Kepemimpinan Jawa Ortodok  

Kasekten bersifat simbolik, tidak tampak secara kasatmata. Halini memang 
diakui oleh Woodward (1999:19) bahwa orang Jawa sering menggunakan simbol 
wayang, untuk mengaktualisasikan kasekten. Kasekten adalah sebuah legitimasi 
pimpinan. Untuk mendapatkan legitimasi, raja menjadi objek kehormatan 
keagamaan di mana ia memiliki prioritas untuk mendaparkan kekuatan 
supranatural (kasekten) yang membenarkan mereka dalam menjalankan 
kekuasaan. Dibimbing oleh ilham kekuasaan supranatural (wahyu; wangsit), mereka 
mengajarkan kata-kata bijak dan tidak mungkin bertindak salah; sebaliknya, 
hilangnya ilham berarti keruntuhan.' Raja dianggap perwujudan kerajaan, menjadi 
negara, sebagaimana adanya. Bertindak atau berbicara menentangnya, atau 
menentang negara, adalah memberontak (mbalelo) dan benar-benar berdosa dan 
pantas dihukum. 

Konseptualisasi dinasti ini menunjukkan persamaan yang kuat dengan 
ideologi keluarga, dengan perbedaan yang penting yaitu bahwa seorang raja 
memerlukan kekuasaan terlebih dahulu sebelum ia dapat menyatakan status 
setengah-relijius dan memerintahkan agar dapat diterima dan disah_k_an di 
hadapan rakyat. Mereka tidak diterima secara "alami" seperti halnya orang tua dan 
tidak dapat mengklaim secara moral seialan dengan kebutuhan atas eksistensinva 
sehari-hari. 

Orang Jawa memang memiliki tradisi kejawen yang amat khas, untuk meraih 
jenjang kepemimpinan. Mereka biasanya tidak sekedar mengandalkan kekuatan 
lahir saja, demi meraih kedudukan. Tradisi kejawen yang ke arah back to basic, 
masih menjadi sendi kehidupan para pemimpin. Tradisi kejawen yang gemar 
menyepi di tempat-tempat sunyi untuk melakukan konsentrasi batin yang disebut 
manages, masih sering dijalankan oleh orang Jawa. 

Pengalaman saya sebelum memangku sebagai pimpinan, pemah diingatkan 
oleh orang tua saya. Katanya, ketika memangku jabatan pimpinan pasti adayang 
suka dan tidak suka. Ada juga dikanan kiri kita, ada yang senang dan tidak senang. 
Buntut dari dua kutub yang berbeda itu, sering memunculkan konflik. Konflik dapat 
dipicu oleh rasa dengki, iri, dan dendam satu sama lain. Dalam keadaan demikian, 
kita perlu memimpin dengan paham khusus, yaitu benteng tubuh, agar tetap 
selamat. Benteng tubuh dapat disebut “pager awak”, yang diperoleh secara ortodok 
kejawen yang disebut olah kanuragan.  

Memang diakui oleh Anderson (1986), bahwa niat orang Jawa yang masih 
mengikuti jalur tradisi itu sering dicemooh. Orang Jawa sering mendapat cap 
berpandangan ortodok. Pandangan ortodoks, adalah usaha memperoleh kekuasaan 



dilakukan melalui praktik-praktik yoga dan bertapa yang sangat keras. Walaupun 
praktik-praktik yoga berbeda-beda bentuknya di berbagai daerah Jawa,, termasuk 
berpuasa, tidak tidur, bersemadi, tidak melakukan hubungan seksual, pemumian 
ritual dan mempersembahkan berbagai sesaji, terdapat satu gagasan pokok yang 
mendasarinya. Semuanya dimaksudkan untuk memfokuskan atau memusatkan 
hakikat asli.  

Orang Jawa senantiasa berwasiat agar “cegah dhahar lawan guling”, artinya 
mencegah makan dan tidur, sebagai perwujudan laku perihatin yang memuncak. 
Untuk menjadi pimpinan memang perlu perihatin, agar jauh dari tindakan korupsi 
dan nepotisme. Untuk itu, para pimpinan melakukan konsentrasi batin, mengurangi 
hawa nafsu, agar terjadi keseimbangan diri. Tuntutan terbaik untuk menghayati 
garis-garis besar konsepsi itu mungkin adalah gambaran suatu suryakanta atau sinar 
laser, di mana pemusatan cahaya yang luar biasa menciptakan curahan panas yang 
luar biasa. Analogi ini amat tepat, karena dalam pelukisan klasik dalam kepustakaan 
Jawa, bertapa yang amat keras memang mempunyai kemampuan untuk 
menimbulkan panas fisik. Orang Jawa percaya bahwa para pembuat keris 
legendaris di zaman dulu mampu menempa mata keris yang terbuat dari besi, 
dengan pamomya yang indah itu, hanya dengan panas yang terpusat dalam ibu jari 
mereka. Para empu memang banyak laku perihatin, seperti Empu Gandring yang 
membuat Keris Empu Gandring di jaman Ken Arok. Para pembuat gamelan Jawa, 
seperti Empu Jena, tentu dengan laku. Bahkan jaman Soeharto pun sring datang ke 
Jambe Pitu Cilacap, akhirnya bisa 32 tahun berkuasa. Jadi kekuasaan memang 
identik dengan laku spiritual Jawa.  

Dalam cerita wayang pada bagian gara-gara yang khas di mana seorang 
pertapa yang tak dikenal namanya sedang bersemadi, maka perwujudan yang paling 
menyolok dari konsentrasinya adalah, seperti dikatakan sang dalang, lautan mulai 
mendidih dan bergolak. Arti kejiwaan dari bertapa seperti itu bukanlah sekali -kali 
penyiksaan diri dengan tujuan-tujuan etis, melainkan hanyalah dan semata-mata 
untuk memperoleh kekuasaan. Kekuasaan seorang pemimpin dalam Serat 
Arjunawiwaha, juga dibayar mahal dengan bertapa.  

Menurut tradisi ortodoks, bertapa mengikuti hukum kompensasi yang 
fundamental bagi rasa orang Jawa tentang keseimbangan kosmos. Jadi mengurangi 
diri sama artinya dengan mengekang hawa nafsu. Orang percaya bahwa banyak 
keris mengandung endapan-endapan kekuasaan dan amat dicari orang, sekalipun 
cara pembuatannya tidak begitu indah. Untuk keterangan panjang lebar tentang 
arti keris secara simbolis dan sosial. Seperti diketahui, adegan gara-gara itu, di 
mana tata tertib dan ketenteraman alam semesta terganggu, menjadi salah satu 
bagian klimaks dalam pertunjukan wayang kulit.  

Untuk membesarkan diri dengan cara bermatiraga; dan sebagaimana akan kita 
lihat nanti, dengan paradoks khas Jawa, membesarkan diri (dengan pengertian 
ketamakan pribadi atau memanjakan diri sendiri) menjadi sama artinya dengan 
mengurangi diri sendiri (dengan penger-tian hilangnya kekuasaan atau hilangnya 
konsentrasi). Konsepsi mengenai pemusatan yang mendasari praktik matiraga, juga 
rapat hubungannya dengan gagasan mengenai kemumian; sebaliknya, gagasan 
mengenai ti-adanya kemumian rapat pula hubungannya dengan pemencaran 
(diffusion) dan disintegrasi. Kenikmatan-kenikmatan duniawi tidak tentu pertama-
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tama dianggap jahat atau tidak bermoral, tetapi merupakan sesuatu yang 
mengalihkan dan mengacaukan pemikiran, dan karena itu menyebabkan hilangnya 
kekuasaan. Banyak contoh garis pemikiran seperti ini ditemitkan dalam kepustakaan 
tradisional. Bukan hanya para satria yang suka melakukan praktik-praktik matiraga. 
Sebagian dari mereka yang paling gigih melakukan hidup matiraga ini berasal dari 
kalangan "buta" (dalam arti Jawa) dan raksasa yang dalam lakon-lakon wayang 
merupakan musuh abadi para dewa dan manusia.  

Karena itu, kekuasaan mereka sering luar biasa, malah kadang-kadang 
melebihi kekuasaan dewa-dewa. Tetapi perbedaan pokok antara para satria dan 
musuh-musullnya adalah bahwa pada akhirnya musuh-musuhnya itu membiarkan 
kekuasaan mereka kacau balau, karena mereka menuruti hawa nafsu tanpa 
kekangan, sedangkan para satria mempertahankan kebulatan tekad dan kesatuan 
tujuannya secara ketat, yang menjamin dapat dipertahankannya dan dihimpunnya 
kekuasaan secara terus-menerus. 

Paham ortodok kejawen memang masih memunculkan kontroversi dalam 
kancah kepemimpinan. Ada pemimpin yang pergi ke dukun, selalu dikatakan 
menyimpang. Ada pemimpin yang memelihara burung perkuktut, dianggap 
berlebihan. Jadi orang Jawa yang demikian sering dianggap aneh, bahkan ada yang 
menuding sebagai orang sinting. Silahkan saja, tetapi realitas sulit dibantah bahwa 
jagad kepemimpinan Jawa senantiasa ada yang memanfaatkan paham ortodok. 
Paham itu tetap penting dan ada manfaatnya. 

 
B. Sipat Kandel: Simbolisme Kekuasaan dan Kepemimpinan Jawa 

Kepemimpinan Jawa sering memanfaatkan sipat kandel sebagai pusaka 
penting, untuk mempertahankan kekuasaan. Sipat kandel adalah pusaka andalan 
sang pemimpin. Pusaka tersebut yang menimbulkan rasa percaya diri ketika 
memimpin sebuah komunitas. Manakala seseorang mempunyai sipat kandel, 
kepemimpinan akan langgeng dan lebih berwibawa. Sipat kandel pada masa lalu, 
jaman Arya Penangsang dan Sultan Hadiwijaya disebut keris Setan Kober. Di kraton 
Mataram ada sipat kandel yang disebut tombak Kyai Pleret. Di jaman Ki Ageng 
Mangir ada pusaka mistis disebut Kyai Tombak Baru Klinthing. Masih banyak lagi 
pusaka aji yang tergolong sipat kandel. Tidak hanya keraton yang memiliki, 
melainkan orang yang memimpin desa pun memilikinya. 

Sipat kandel dapat diperoleh melalui laku perihatin (tirakat). Ada pula sipat 
kandel yang berupa warisan tujuh kekturunan. Sipat kandel warisan pun tidak semua 
orang mampu memelikinya. Oleh sebab itu, berbabagai ritual kejawen sering 
dilakukan untuk memuliakan sipat kandel. Ritual membershkan sipat kandel sering 
bersifat politik. Ada pula ritual yang dikaitkna dengan pertunjukan wayang, untuk 
menghormati sipat kandel tertentu. Beberapa upacara sangat jelas bersifat 
memanggil seperti misalnya mengadakan pertunjukan wayang di istana presiden 
dengan lakon-lakon yang dipilih secara khusus karena simbolisme politiknya yang 
relevanimbol politik itu tidak lain untuk memperkokoh kepemimpinan dan memuja 
sipat kandel. Pimpinan juga sering memanggil para pemimpin berbagai kelompok 
spiritual dan mistik yang disebut nujum untuk melakukan ritual khusus sipat kandel. 

Pimpinan yang mengikuti laku kistik, menurut Woodward (1999:104) 
merupakan bentuk perilaku keagamaan. Mistik adalah praktik religi untuk 
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menyatukan dirinya dengan kekuatan lain, agar ketika memimpin lebih terpercaya. 
Lewat laku mistik, pimpinan dapat mendapatkan sipat kandel, untuk melindungi diri 
dan wilayahnya. Menurut tradisi lama di Jawa, penguasa harus mengumpulkan 
kekuatan demi kemuliaan sipat kandel. Orang penting di sekeliling dirinya berupa 
benda atau orang apa pun yang dianggap mempunyai atau mengandung 
kekuasaan, selalu didekatkan. Keratonnya tidak saja dipenuhi oleh koleksi benda-
benda pusaka tradisional, seperti keris, tombak, alat-alat musik suci, kereta dan 
sebangsanya, tetapi juga oleh berbagai macam manusia luar biasa seperti orang 
bulai, pelawak, orang kerdil dan ahli nujum. Karena tinggal bersama dalam keraton 
dengan penguasa itu, maka kekuasaan yang dimiliki benda-benda dan orangorang 
itu diserap dan ditambahkan pada kekuasaan penguasa. Kalau benda atau orang itu 
hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka ini dianggap berkurangnya 
kekuasaan raja, dan sering dianggap sebagai pratanda datangnya kehancuran 
dinasti yang sedang berkuasa. Sampai di mana tradisi ini tetap hidup, bahkan dalam 
kalangan-kalangan elite politik, bukan rapat umum dan seterusnya digunakan 
untuk memperuleh dan mempertunjukkan kekuasaan. 

Mohammad Roem dalam pembicaraannya dengan Anderson (1986) di Ithaca 
pada permulaan 1968 mengatakan, bahwa sebelum timbulnya pemimpin 
nasionalis H.O.S. Tjokroaminoto dalam tahun-tahun 1910-an. para ahli pidato 
politik meminjam gaya orator mereka dari sandiwara bangsawan. yang 
selanjutnya sebagian besar mengambilnya pula dari teater Eropa. Pembaruan 
Tjokroaminoto yang besar. yang kemudian diambil alih dan dikembangkan oleh 
Soekamo, adalah mendasarkan gaya pidatonya kepada gaya pengucapan dalang. 
Ini memberikan kesempatan untuk digunakannya kiasan-hiasan tradisional dan 
gaya suara tradisional dengan terampil. 

Suatu ilustrasi yang menarik dari gejala ini adalah kecenderungan sementara 
tokoh politik berusaha agar masyarakat Jawa percaya bahwa mereka juga memiliki 
beberapa "upacara" (benda-benda keramat) kekuasaan itu. Mereka menyatakan 
bahwa ritual dan sipat kandel adalah simbol kekuasaan. Pimpinan memiliki kekuatan 
khusus karena bertameng benda-benda keramat. Benda keramat itu disebut sipat 
kandel, artinya pusaka aji yang dapat membantu legitimasi seorang pimpinan. Sipat 
kandel tersebut merupakan simbol kekuasaan yang hebat, sehingga banyak orang 
lain yang merasa hormat. Hormat berarti takut kewibawaan sipat kandel. 

Dalam koteks ini, biarpun ada nuansa dinamisme, yaitu pemujaan benda-
benda, kepemimpinan semakin bersinar. Wajah kepemimpinan seseorang 
ditentukan oleh kekuatan benda keramat. Hal ini juga sering diwariskan sampai 
kepemimpinan modern. Orang modern juga ada yang gemar mendatangi para 
nujumsakti, untuk memperoleh benda pusaka. Ada di antara pimpinan desa, 
kecamatan, bupati sengaja menjalankan laku irakat untuk mendapatkan sipat 
kandel. Tentu di era modern, sipat kandel lebih terpusat hanya untuk pengamanan 
diri. 

 
C. Gaya Pimpinan Jawa Sang Kodok   

Ada lagu menarik yang dilantunkan di trans 7, ketika HUT DKI Jakarta (22 
Juni 2013) pukul 21.30, yaitu: sang kodok eh sang kodok, lagunya bengkerok. 
Sang kodok e e e sang kodok, lagunya bengkerok. Maksudnya, lagunya sang 



pemimpin kadang-kadang ironis, penuh makna. Sindiran sang kodok, adalah 
pimpinan yang mengandalkan keterampilan loncat. Kalau saya perhatikan, di dekat 
rumah saya selalu terdengar suara kodok. Ternyata dunia kodok pun mirip dengan 
kepemimpinan orang Jawa. Sang kodok adalah pimpinan komunitasnya. Ada 
kodok-kodok lain yang dipimpin dengan semangat nun sendika dhawuh, artinya 
taat perintah. Jabatan kepala desa, camat, bupati, gubernur, dan presiden tidak 
jauh berbeda dengan sang kodok. Kodok sering bernyanyi, memanfaatkan suara 
nyaringnya untuk menguasai yang lain. 

Hal tersebut, terjadi pada penelitian Antlov dan Cederroth (2001:13-15) 
menyatakan bahwa jabatan kepala desa dan stafnya adalah tradisional, dengan 
tugas-tugas yang ditetapkan secara historis, mereka berada di bawah tekanan 
ganda dan sedemikian jauh tidak bisa tidak saling bertentangan. Konsep tekanan 
itulah yang biasa dilakukan sang kodok. Bayangkan, ketika malam hari, ada air 
menggenang di persawahan dekat rumah saya selalu ada nyanyian (ngorek) 
kodhok. Maka kedengaran dari rumah, persis ketika di sekolah bawah dahulu ada 
nyanyian: Kodhok Ngorek. 

Kodhok ngorek-kodhok ngorek  
ngorek neng blumbangan 
Theyot theblung theyot theblung 
 
“kodok bernyanyi kodok bernyanyi  
Bernyanyi di sebuah kolam 
Theyot theblung theyot theblung’ 
Konteks bernyanyi, merupakan gaya kodok ketikamemimpin. Bernyanyi 

sebagai pertanda riang gembira, penuh senyum, dan tidak marah. Begitulah kodok 
ketika memimpin anggota (bawahannya), senyum dan nyanyian adalah 
bekalpenting seorang pimpinan. Riang gembira adalah jiwa pimpinan Jawa, yang 
menyebabkan langgeng dalam memimpin. Namun, perlu diketahui ketika bernyanyi 
itu ada yang salah, seekor kodok yang menjadi pimpinan akan melakukan theyot 
heblung, artinya menghajar (punish) dengan cara menggigit pada yang lain.  

Ritme nyanyian kodhok yang nyaring itu, apabila diselingi salah nyanyian 
akan menyebabkan suasana ganjil. Maka, sang kodok dapat melakukan hukuman. 
Jadi, kepemimpinan gaya sang kodok paling tidak memuat dua hal, yaitu (1) 
memimpin dengan gembira dan (2) menjatuhkan hukuman pada yang salah. 
Pimpinan harus mendorong bawahan dengan suka ria, tidak selalu berwajah gelap 
(mrengut). Pimpinan juga perlu memberikan hukuman pada bawahan yang 
dianggap salah. Tentu saja sebelum menjatuhkan hukuman atau sanksi, perlu ada 
peringatan baik lisan maupun tertulis. 

Pimpinan gaya sang kodok, biasanya dipilih atas dasar aklamasi oleh rakyat. 
Banyak di antara pimpinan desa dipilih oleh penduduk desa dan ada keharusan 
moral untuk mewakili kepentingan rakyat setempat berhadapan dengan penguasa 
atasan. Meskipun dipilih oleh penduduk, pemimpin lokal ini secara formal harus 
mendapat persetujuan dari kepala kecamatan dan kabupaten. Para kepala desa 
oleh pemerintah pusat dianggap sebagai pejabat publik dan oleh karena itu mereka 
diminta untuk bergabung dengan Golkar, dan harus menjadi pelaksana yang setia 



bagi kebijakan negara. Para pemimpin Islam tergabung dalam Majelis Ulama di 
seluruh wilayah negara, di bawah pengawasan Kantor Urusan Agama kecamatan.  

Isbat Jawa menyatakan kodhok ngemule lenge, adalah nuansa kepemimpinan 
mistik kejawen. Pemimpin yang bisa manunggal dengan bawahan, begitu pula 
sebaliknya, adalah potret kepaduan intim. Dalam kategori ini, sang kodok menjadi 
pegangan mistis bagi seorang pimpinan. Kodhok dapat mewadahi aspirasi 
bawahan, dan bawahan dapat mengikuti kemauan atasan. Jika demikian terjadilah 
kepaduan harapan. Berbeda kalau kodok itu tidak mampu membungkus lubangnya, 
berarti hanya berjalan sepihak. Hal ini persis ketika banyak anggota elit pedesaan, 
dengan atau tanpa persetujuan mereka, dipaksa atau dihimbau untuk menjadi 
bagian dari birokrasi, menduduki jabatan yang digaji maupun tidak dalam birokrasi 
desa. Juga para pemimpin tradisional informal setempat, seperti sesepuh di 
kalangan masyarakat, guru-guru kebatinan, dsb. berada di bawah tekanan keras dari 
pemerintah pusat untuk bergabung ke dalam proyek-proyek Orde Baru. Sebagai 
warga negara yang loyal, merupakan kewajiban mereka untuk membantu dalam 
pengawasan politik dan mendukung pembangunan ekonomi. Dengan demikian, para 
pemimpin lokal ditekan dari dua sisi. Mereka diharapkan mewakili kepentingan 
rakyat yang memilih dan, di samping itu mereka wajib menjalankan semua 
keputusan pemerintah dan dengan setia melaksanakan proyekproyek 
pembangunan. Legitimasi penguasa tingkat atas sering dipadankan dengan tuntutan 
ketertiban yang didasarkan atas kepentingan masyarakat yang berbeda-beda. 
Dalam konteks tuntutan inilah persetujuan untuk atau kerelaan terhadap kebijakan 
yang berasal dari luar harus diterjemahkan sebagai diterima di mata rakyat. 

Ada ungkapan yang menarik terkait dengan sang kodok, yaitu “katak hendak 
menjadi lembu.” Artinya, orang kecil yang berkeinginan melebihi batas-batas 
kewajaran. Sang kodok memang sering begitu, terutama koodok berjenis kintel. Dia 
sering menggelembungkan perutnya. Kesombongan yang muncul dalam watak sang 
kodok memang tidak layak ditiru bagi seorang pimpinan. Namun kalau diperhatikan, 
kepemimpinan sang kodok demikian ternyata ada dalam dunia Jawa.Bnayak 
pemimpin yang sombong,rumangsa bisa, artinya merasa bisa dan berkuasa. 

Dari kepemimpinan sang kodok memang ada yang bagus dan ada watak yang 
tidak bagus. Yang bagus, apabila pemimpin Jawa bertindak secara senang gembira, 
bahagia, tidak mudah marah. Yang tidak bagus apabila pemimpin termaksud selalu 
merasa berkuasa, sehingga bertindak tidak wajar. Bahkan dalam dunia ramalan 
Jawa, ada kebiasaan yang tidak baik yang sering dilakukan sang kodok, yaitu 
ungkapan: semut ngangkrang ngrangsang ardi Merapi, prajurite kodok precil kang 
mripate sakenong-kenong. Artinya, rakyat kecil yang menjadi pimpinan dengan 
bawahan seperti kodok kecil-kecil, biasanya lebih setia. Kodok-kodok itu setia 
menjaga keamanan atasan, diperjuangkan mati-matian. 

Dalam konteks demikian, kesetiaan sering diterjemahkan menjadi tunduk 
patuh, yang dibumbui dengan suap. Konteks bekti dengan suap, tentu menjadi peta 
kepemimpinan yang kurang bagus. Sejalan dengan bahasan ini, Antlov dan 
Cederroth (2001:14) menyebutkan ada dua tipe tanggung jawab kepemimpinan 
dapat dibedakan: (1) Pemimpin yang terutama berorientasi moral dengan rasa 
tanggung jawab kemasyarakatan yang tinggi. Pemimpin yang demikian itu merasa 
sangat risau karena mereka adalah hasil pilihan, dan mereka dibentengi oleh ekspos 



publik, dan mendapat berkah moralitas; dan (2) Pemimpin dengan orientasi ke atas 
dan keluar. Pemangku jabatan seperti itu ditetapkan dengan mandat secara rsmi, 
dibebani dengan tugas-tugas administratif dan tertarik karena akses terhadap 
sumber daya negara.  

Tipe (1) itu sekarang sedikit jumlahnya, kecuali pimpinan yang berasal dari 
area informal, seperti sesepuh desa. Sesepuh biasanya diangkat masyarakat karena 
moralitas dan tanggung jajwabnya. Pimpinan semacam ini tidak mendapat imbalan 
upah. Berbeda dengan tipe (2), selalu ada unsur take and give, bersifat resmi, dan 
selalu ada untung rugi yang dipikir dalam tindakan. Pemimpin dengan orientasi 
moral merasa bahwa tanggung jawab utama mereka adalah mewakili masyarakat 
dan melindungi penduduk desa dari pengaruh luar. Mereka menganggap dirinya 
sebagai perantara di antara negara dan penduduk desa. Dengan demikian mereka 
berusaha untuk menyuarakan kepentingan rakyat desa, dan berusaha mendapatkan 
persetujuan rakyat sebelum melaksanakan program pembangunan pemerintah. 
Idealnya, seorang pemimpin moral adalah orang terpandang di desa itu yang 
mendapat kepercayaan dari, dan memiliki ikatan kekeluargaan dengan masyarakat 
desa, yang dilayaninya dan yang hidup bersama-sama dengannya. Tetapi sekarang 
ini kebanyakan pemimpin desa, termasuk mereka yang memiliki ikatan moral pribadi 
yang kuat, terpaksa mengurangi rasa tanggung jawabnya terhadap masyarakat. Hal 
ini karena prosedur pengangkatannya, kewajiban administratifnya dan tuntutan-
tuntutan lain yang disampaikan kepadanya oleh negara.  

Menurut hemat saya, pimpinan yang bertipe moral sekarang sudah amat luntur. 
Pemimpin lokal diminta oleh atasannya untuk menjalankan kebijakan yang tidak 
selalu sejalan dengan moral. Jika hal ini terjadi, kepemimpinan mereka kehilangan 
kredibilitas di mata penduduk desa pada umumnya. Meskipun demikian, pemimpin 
itu merasa terpaksa menyesuaikan diri, karena perintah-perintah itu dikeluarkan oleh 
atasannya dan dipaksakan melalui sumber-sumber dari luar dan mengandung 
sanksi. Perintah-perintah dapat dilaksanakan langsung melalui pengawasan 
terhadap sumber daya vital dan monopoli birokrasi.  Perintah gaya sang kodok, 
kadang-kadang tidak mengenal kompromi. Sang kodok itu seorang yang otoriter, 
biarpun kelihatan periang. Jika bawahan salah, jangan bertanya, akan diberi sanksi 
sampai jera. 

Konsep yang digunakan sang kodok, inginnya melompat-lompat, biar berhasil 
cepat dalam memimpin. Lompatan kodok sungguhberarti bagi pimpinan. Orang Jawa 
ingin cepat menjalan kepemimpinan, biarpun berjiwa alon-alon waton kelakon, 
artinya  lambat tetapi tetap terlaksana. Gaya sang kodok, tidak mau menunda 
problem, segera mencari solusi melompat-lompat. Yang penting suasana 
kepemimpinan tidak gaduh. Jika kodok sedang melompat dan ngorek, irama tetap 
teratur. 

 
D. Kepemimpinan Ratu Adil dan Mesianistis Jawa 

Orang Jawa secara simbolik memang gemar melakukan pencarian 
mesianis. Mesianistis adalah keyakinan pada kelahiran pimpinan baru dengan 
cara meramal. Ramalan akan hadirnya pimpinan yang menjanjikan muncul, 
karena adanya ketidakpuasan rakyat. Pemikiran spekulatif orang Jawa memang 
sering ada realitasnya, bagi yang benar-benar meyakininya. Seperti di era R. 



Ng. Ranggawarsita, banyak ramalan Jawa mesianistis yang seolah-olah 
bernuansa historis.  

Ramalan sang mesianis juga banyak dikenal dengan sebutan Jangka 
Jayabaya. Jangka artinya ramalan jaman, yang terkait dengan paham 
kekuasaan dan politik Jawa. Mesianis yang mengaku telah mendappatkan wisik, 
ada yang menyebut Kaliyuga yang buruk, sebelum pada akhirnya roda itu 
berputar kembali dan mengembalikan suatu zaman Kertayuga yang baru. 
Ramalan jaman ini terasa terkait dengan jagad kepemimpinan Jawa, yang 
mengikuti hokum cakramanggilingan. Maksudnya, bahwa ada perputaran roda 
dunia kepemimpinan yang secara siklis akan berjalan. Penafsiran saya ialah 
bahwa walaupun orang Jawa mungkin mempergunakan unsur-unsur kosmologi 
India untuk maksud-maksud klasifikasi formal namun perasaan intuitif mereka 
tentang proses historis pada dasamya adalah konsekuensi logis dari konsep 
mereka tentang kekuasaan.  

Dalam pemikiran Jawa yang populer sekarang ini dan dalam kepustakaan 
masa dulu, sedikit saja kita temu perasaan adanya lingkaran-lingkaran, dan 
adanya keruntuhan dan kebangunan yang terjadi dengan teratur. Sebagai 
gantinya kita temui kontras tajam yang diadakan antara zaman emas dan zaman 
edan. Kedua jenis periode sejarah ini masing-masing dianggap secara khas 
sebagai masa keteraturan dan masa kekacauan.  

Saya kira haI yang sangat penting ialah bahwa pandangan sejarah orang 
Jawa adalah pandangan gerak bolak balik kosmologis antara masa-masa 
pemusatan kekuasaan dan masa-masa terpencamya kekuasaan. Jadi urutan 
historis yan kllas ialah terpusat - terpencar - terpusat - terpencar tanpa ada titik 
istirahat apa pun. Dalam masing-masing masa pemusatan kekuasaan, 
didirikanlah pusat-pusat kekuasaan baru (dinasti dinasti, penguasa-penguasa) 
dan kesatuan diciptakan kembali. Dalam setiap masa terpencamya kekuasaan, 
kekuasaan mulai'' surut dari pusat, dan dinasti yang berkuasa mulai kehilanga 
haknya untuk memerintah dan timbullah kekacauan. Demikianlah seterusnya 
sampai proses pemusatan mulai kembali. Pentingnya masa terpencar ini, dari 
segi keharusan sejarah tidak kurang daripada pentingnya masa pemusatan, 
karena  tidak melalui tahap-tahap berangsur-angsur^dari reintegrasi,. Yang simetris 
dengan proses disintegrasi. 

Konsepsi sejarah ini dapat membantu menerangkan dua sifat psikologi 
politik Jawa yang menonjol tetapi yang kelihatannya bertentangan, yaitu 
pesimisme yang mendasar dan pada waktu yang sama juga sifatnya yang 
mudah menerima imbauan-imbauan mesianis. Rasa pesimisme ini berasal dari 
perasaan tentang tiadanya sifat kekal pada kekuasaan yang terpusatkan, 
kesukaran yang dihadapi dalam menghimpun dan mempertahankannya, dan 
perasaan tentang tidak dapat dihindarkannya kekacauan yang terdapat di 
'sebelah sana' karena keteraturan. Tetapi mudahnya menerima mesianisme 
dalam waktu-waktu kekacauan, timbul dari perasaan bahwa dalam kekacauan 
itu selalu berlangsung pemusatan kekuasaan baru, sehingga orang harus siap-
siaga memperhatikan pratanda-pratanda kemunculan yang bakal terjadi itu, dan 
segera mendekati pusat yang masih dini itu selekas mungkin serta melekatkan 
diri pada orde yang baru itu segera setelah orde ini muncul.  



Mesianisme ini jelas hanya sedikit saja mempunyai sifat garis (linear) 
seperti yang terdapat pada banyak gerakan millenarisme Eropa, yang percaya 
dunia akan berakhir dengan kedatangan Mesias. Orang Jawa tradisional tidak 
merasa bahwa sejarah akan berakhir dan pula, maka terdapat suatu pandangan 
tersendiri mengenai apa yang dapat dinamakan sejarah politik, yang sama sekali 
tidak bersifat penanggalan. Pemikiran spekulatif Jawa tentang mesianis adalah 
dewa atau tokoh penyelamat bangsa. Tokoh ini sering disebut ratu adil, karena 
keadaan sebelumnya dianggap menyengsarakan rakyat. 

Tokoh penyelamat Jawa itu secara simbolik sebagai ungkapan rasa kesal. 
Rasa kesal rakyat yang senantiasa menderita, diperkosa oleh keadaan terus-
menerus, hingga meramalkan hadirnya tokoh penyelamat masa depan. Simbol 
mesianis dalam mimpi kepemimpinan Jawa yang dianggap prospektif. Pimpinan 
mesianis ini diharapkan dapat mengentaskan penderitaan rakyat. Seorang 
mesianis selalu masih tersembunyi, maka disebut satria piningit. Tokoh ini selalu 
bersembunyi, sebagai sebuah wahyu kepemimpinan yang akan muncul pada saat-
saat tertentu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
BAB IX 
POLITIK DAN BUDAYA KEKUASAAN JAWA 
 
A. Aplikasi Kekuasaan Jawa yang Salah  

Sepintas, ada tohokan bung Hotman Siahaan (Kompas, 7/11/2002, hal 9) 
terhadap budaya kekuasaan Jawa. Dia menganggap bahwa budaya Jawa 
patrimonialisme hanya menjadi embrio birokrasi korup. Ini masih perlu pending dalam 
benak kita. Maksudnya, tentu tak semua budaya bapakisme sejelek itu. Itu kan era 
Soeharto, atau imbasnya ke era reformasi yang belum “tercuci” dari orde korup. Artinya, 
kalau semua pelaku sejarah reformasi masih “begitu-begitu terus”, mengedepankan 
budaya loyal buta, bukan keahlian – ini memang salah tafsir terhadap budaya Jawa. 

Jika budaya Jawa yang kratonik, ditafsirkan semau gue, tentu yang terjadi 
negara korup. Yang terjadi, orang Jawa selalu bersikap inggih-inggih nun sendika 
dhawuh, yang bersifat semu, bukan keikhlasan. Celakanya lagi, kemudian budaya upeti 
palsu, sulit terelakkan. Karena, seperti ditonjokkan Hans Antlov dan Sven Cederroth 
dalam buku Kepemimpinan Jawa – telah terjadi perintah halus di kancah kepemimpinan 
Jawa. Sayangnya, perintah halus yang manis, berubah menjadi otoriter – seperti 
budaya perintah di dunia polisi dan ABRI. Akibatnya, atasan dan bawahan 
menggembungkan budaya “tst” (tahu sama tahu) untuk korupsi, yang ujung-ujungnya 
untuk mempertahankan status quo. Kalau begitu, mungkin saja negara ini kelak akan 
terbolak-balik – ada sekolah tinggi koruptor, yang dosen-dosenya dan rektornya ahli 
korup. Ini jelas keterlaluan. 

Yang perlu mendapat kecermatan lagi, tak lain ketika Hotman menginginkan 
counter culture (membubui istilah Sultan HB X) -- tak sekedar revitalisasi atau 
pelurusan interpretasi. Dia mengusulkan agar ada penafikan total terhadap budaya 
Jawa. Pernyataan ini, memang terlalu gegabah. Sebab, yang perlu dirombak dan 
diganti, sesungguhnya bukan budaya Jawanya. Yang perlu “diamputasi” menurut 
pikirannya saya, justru perilaku bangsa yang salah tafsir. Budaya korup memang tradisi 
busuk. Barang busuk, jelek, tak mungkin jika sekedar disingkirkan – toh tetap berbau. 
Budaya busuk itu harus dimusnahkan, diamputasi, dan “dicuci darah” dengan 
penafsiran budaya Jawa yang tepat. 

Budaya korup memang ibarat kotoran kerbau. Harta korup pun, selamanya 
haram, meski dibersihkan tujuh turunan – kata KH Qudlori, anggota komisi A DPRD DIY 
dalam sebuah pengajian. Logikanya, tak mungkin orang mencuci tai kerbau menjadi 
emas. Jadi, yang dibersihkan bukan kotorannya, melainkan budayanya. Saya setuju 
sekali dengan ini. Hanya saja, pengkatarsisan budaya tersebut, tak perlu harus 
mengganti total budaya Jawa. Ini tak menyelesaikan masalah. Karena, yang salah 
bukan budayanya, melainkan penafsiran dan impelementasinya yang berlebihan. 

Pernyataan Hotman di atas, sebenarnya agak terlambat. Ketinggalan kereta, 
seperti kesiangan. Karena, seharusnya ucapan itu muncul di era orba. Memang waktu 



itu, kebebasan tak ada. Ngomong tentang Soeharto, tentang korupsi, bisa dicekal. 
Budaya cekal ini, juga tradisi budaya Jawa yang disalahartikan. Yakni, di era dulu 
pemimpin absolut seperti raja. Pimpinan harus benar. Padahal, kebenaran raja tempo 
dulu telah dilandasi sabda pandhita ratu berbudi bawaleksana. Konsep bawaleksana 
ini, tampaknya yang tak dihiraukan di era orba, lalu muncul budaya korup. Bahkan, tak 
sekedar korup, juga nepotis dan kolusi yang besar-besaran. 

Sebenarnya, Paul Stange dalam bukunya Politik Perhatian; Rasa dalam Budaya 
Jawa -- telah menyuarakan underdog-nya orde baru dan korupsi model Soeharto sejak 
lama (1998). Budaya membangun kroni di era saat itu, katanya sebagai pesemaian 
sistem patronase (bapakisme). Dalam kaitan ini, atasan dan bawahan seperti halnya 
hubungan patron-clien. Maka, bawahan pada suatu waktu harus memberikan 
pisungsung berupa asok glondhong miwah pengarem-arem atau upeti. Ini juga sering 
diterapkan secara keliru menjadi budaya sogok, asal bapak senang (ABS). Padahal, 
sebenarnya keluhuran budi Jawa ini, sebagai bentuk pengabdian, bawahan yang ingin 
memberikan sebagian rezekinya kepada atasan. Karena, atasanlah yang memberi 
tanah garapan waktu itu. Tapi, sekarang telah dipelintir menjadi budaya suap, budaya 
tutup mulut, dan birokrasi korup yang tertata rapi. Sungguh naif. 

Konsep budaya Jawa mikul dhuwur mendhem jero, juga telah dibelokkan 
menjadi budaya saling menutupi kesalahan orang lain dan kroninya. Yang unik lagi, 
manakala budaya semacam ini akan terbongkar, akhirnya sering muncul budaya golek 
slamete dhewe. Ini tak hanya mewabah di orde baru, tapi juga di era reformasi, yang 
mengadili Soeharto dan teki-teki Akbar Tanjung pun tak kunjung usai. Bahkan, 
belakangan muncul lagi dugaan terhadap Tosari Widjaya yang menginvestasikan dana 
partai, dan AM Fatwa yang diduga menyuap. Tampakya, budaya simbiosis busuk di 
negeri ini sudah semakin parah. Budaya Jawa belantik (dagang sapi) yang sebenarnya 
ke arah harmonisasi (tawar-menawar) agar menuju pada kesepakatan -- telah 
disalahartikan lagi, menjadi jual beli kekuasaan, arisan loyalitas – dagang perkara, jual 
keadilan, tengkulak demokrasi dan seterusnya.  

Sepercik potret hitam dalam budaya politik di atas, disadari atau tidak, jelas 
mengawali runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap orde baru dan reformasi. 
Bagaimana tidak, jika bung Hotman menyontohkan orang di dekat Megawati juga lebih 
pada loyalitas, bukan keahlian. Apalagi, memang waktu itu ada sebutan kabinet gotong 
royong, yang maksudnya penuh kerjasama tanpa pamrih, lalu disalahartikan – menjadi 
bagi-bagi rezeki kan kekuasaan serta bersama-sama menutupi aib. Kalau begitu, 
sistem negara ini memang telah rapuh, bukan budaya Jawanya yang kerdil. Biang 
keladinya, bukan budayanya, melainkan manusianya yang gemar membelokkan 
budaya Jawa. 

Budaya Jawa gotong royong, telah dibelokkan seratus delapan puluh derajat, 
dan mengakibatkan kasus-kasus yang menyangkut orang besar “kandas”. Betapa tidak, 
sampai kini kasus Udin, yang terkait dengan Sri Roso Sudarmo mantan Bupati Bantul, 
kasus Edi Tansil (Edi Kancil?), kasus Bank Bali, kasus A Rahman, kasus Probosutedjo, 
dan ribuan kasus lain – hanya diwacanakan saja. Toh akhirnya budaya ewuh pakewuh 
yang sebenarnya adiluhung, dijadikan kambing hitam untuk menutupi teman 
seperjuangan. Ewuh pakewuh adalah sendi budaya Jawa yang baik, berarti seharusnya 
atasan dan bawahan seharusnya ewuh pakewuh berbuat “KKN”, tapi justru di era 
reformasi ini telah berubah total. Ewuh pakewuh menjadi budaya saling tutup-menutupi 



borok, tak mau mengadili teman yang seadil-adilnya, dan akhirnya yang nampak asu 
gedhe menang kerahe. 

Lalu, mana budaya Jawa yang masih “bersih” penerapannya di era reformasi ini? 
Tak ada? Kira-kira begitu. Bayangkan, kalau falsafah hidup orang Jawa yang disebut 
madya (tengah) saja kini telah diobrak-abrik. Budaya Jawa mengenal hidup itu madya, 
seperti terungkap pada prinsip ngono ya ngono neng aja ngono (begitu ya begitu tapi 
mbok jangan begitu (keterlaluan), telah dibelokkan maknanya. Maksudnya, budaya ini 
menghendaki agar dalam pemerintahan seseorang tak terlalu berlebihan, tak 
memperkaya diri, tak menutupi kesalahan orang lain, tapi bisa berbuatlah adil. Yakni, 
adil yang harmoni, tak terlalu memihak, melainkan membuat semua enak – pimpinan 
enak, rakyat enak. Sayangnya, yang terjadi justru budaya madya ini untuk menutupi 
kesalahan koruptor. Artinya, boleh saja membuka koruptor, tapi kalau dia banyak 
berjuang, ya jangan dihukum berat – ini kan pembelokan budaya Jawa. 

Jadi, prinsipnya saya tak begitu setuju kalau bung Hotman ingin “mengganti” 
budaya Jawa dengan struktur lain. Karena, yang keliru bukan budaya Jawanya, 
melainkan pelaku pemerintahan. Pemerintah yang pura-pura mengkonsumsi budaya 
Jawa, tahu budaya Jawa atau tidak. Jangan-jangan, Hotman sendiri masih ragu 
terhadap esensi budaya Jawa, ini kan repot. Singkat kata, salah besar kalau budaya 
Jawa dituding telah menghancurkan negeri ini. Yang menyebabkan korup, adalah 
pengguna budaya Jawa itu sendiri yang salah duga. Jika dulu Soeharto berpegang 
pada Semar, sebagai pamomong – jangan-jangan dia keliru lagi yang di pegang. 
Artinya, Semar yang mana? Kata Agung Pranata, dalam bukunya Saatnya Dukun 
Bicara, Soeharto memang keliru pegang Semar, yaitu penjilmaan Sabdopalon, bukan 
Semar sejati. Padahal, menurut hemat saya Semar sejati, adalah yang ada di gunung 
“Tidar” kawasan Magelang. Di sana ada pakuning tanah Jawa, ada Semar yang 
menyebabkan “tidar” (hati sadar). 

Akhirnya, saya usulkan bukan penafikan budaya Jawa di pemerintahan yang 
mendesak, melainkan restrukturisasi atau dekonstruksi budaya Jawa. Tak sekedar 
counter culture, melainkan harus neo-counter culture. Jika dulu R. Ng. Ranggawarsita 
dalam Serat Kalatidha membuka aib pemerintah di jamannya dengan sebutan 
amenangi zaman edan (menjumpai zaman edan) kini perlu didekonstruksi menjadi 
amerangi zaman edan (melawan zaman edan). Tinggal berani atau tidak, era Megawati 
memberantas zaman edan, kan gitu? Atau, justru era sekarang akan mencetak neo-
zaman edan yang supergila lagi?  

Pemerintah seharusnya bersikap tanuhita (mengayomi) dan danahita (memberi 
ke bawahan) – bukan sebaliknya mengeruk dana rakyat dengan berbagai dalih. Budaya 
mengeruk ini, dugaan saya jelas tradisi kolonialisme dulu, bukan budaya Jawa itu. 
Maka, budaya Jawa perlu ditelaah menggunakan perspektif postkolonialisme, bukan 
dari aspek modernisme seperti bung Hotman Siahaan yang memandang budaya 
“hitam-putih”.  
 
B. Akibat Tradisi Bapakisme 

Stange (1998, 131-154) dengan tajam mengungkap borok Soeharto (biang keladi 
underdog-nya orde baru). Korupsi “model Soeharto” yang menekankan pada 
kepentingan kolektif, sebagai akibat sistem patronase (“bapakisme), adalah ciri penting 
‘gaya politik orde baru’. Gaya politik yang senang pada “kolusi” dan “upeti”. Persoalan 



lain yang tidak kalah pentingnya yang juga menjadi perhatian Stange adalah 
bagaimana awal Soeharto menggeser Soekarno dengan pembuatan surat kuasa dari 
Soekarno yang dikenal dengan “Supersemar”. Surat sakti ini, belakangan pernah 
menjadi heboh. Sebab, kejadian yang unik ini memang telah diramalkan oleh 
Sabdopalon dalam sastra Jawa. Begitu pula dukungan Soeharto dan bantuan terang-
terangan dari Golkar terhadap gerakan kebatinan, adalah pencerminan Soeharto yang 
juga gemar pada kebatinan. Soeharto memang mempunyai penasehat spiritual yakni 
Jenderal Sudjono Humardani. 

Peristiwa kecurangan Golkar yang ingin menjadi single majority secara diam-
diam, juga terungkap dalam pandangan antropolog historis Husken (1998:177). Ia 
mengungkapkan kejadian pada saat Pemilu di desa Gondosari (daerah Pati) bahwa 
aparat pemerintah (lurah) memang sengaja dimanfaatkan Golkar, seperti ‘wajib’ harus 
menjadi tokoh Golkar untuk menggerakkan masyarakat ke arah ini. Kenyataan ini juga 
diterapkan pada semua gaya politik orde baru yang ‘mewajibkan’ PNS harus terjun ke 
Golkar. Semua ini dfapat terwujud sebagai dampak dari tradisi bapakisme.  

Politik kelicikan orde baru, yang dikenal dengan istilah komunikasi politik  alus 
dan kasar. Telah menyobek jiwa bangsa secara diam-diam dan terang-terangan. Model 
alus, diterapkan jika dengan diam-diam tapi pasti, tidak kentara. Seperti temu kader, 
misalnya. Model kasar, jelas dengan terang-terangan, kalau perlu kekuatan. Ujung dari 
semua ini, tidak lain hanyalah ingin status quo Soeharto dan kroninya agar tidak 
terdongkel kekuasaannya waktu itu. Hal ini merupakan sistem kekuasaan Jawa yang 
dibangun dengan model bapakisme yang imbas bercampur dengan budaya ABRI 
(baca:komando). 

Refleksi dari sepercik potret hitam dalam budaya politik di atas, disadari atau 
tidak, jelas mengawali runtuhnya kepercayaan rakyat terhadap orde baru. Itu berarti 
bahwa pelaku politik masa orde baru telah jatuh dan terjebak ke dalam zaman edan. 
Yakni sebuah zaman yang menurut pujangga besar R Ng Ranggawarsita, akan atau 
telah terjadi pergeseran kultural besar-besaran. Di sinilah orang sudah berebut 
kekuasaan, orang sudah tega mengorbankan kepentingan orang banyak, kalau perlu 
‘membunuh’ orang lain, dan seterusnya. Karena itu, sejak goncangnya rezim orde baru 
yaitu mulai detik-detik lengser keprabon Soeharto, dan bergulirnya era reformasi total – 
bumi kita seperti panas terus. 

Dalam kaitan itu, patut dicamkan bahwa betapa besarnya kekuasaan penguasa 
ini, ada keresahan di masyarakat. Karenanya ia mempersoalkan tentang 
impermanence, yakni ketidakabadiaan kekuasaan. Persoalan ini telah dijawab 
sementara oleh B.R. Anderson (1986) bahwa kekuasaan memang dapat dipupuk terus-
menerus sampai mencapai puncaknya, tapi sesudah puncnak dicapai, kekuasaan juga 
menurun dan mulai surut pada perorangan penguasa tersebut.  

Pernyataan itu, telah dibuktikan oleh waktu – yakni anjlognya Soeharto, yang 
saat berkuasanya hampir semua bungkam, diam sejuta bahasa, semua orang takut, 
karena banyak pihak yang melindungi dalam ‘sangkar emas’. Dalam istilah Jawa, 
seakan-akan saat berkuasa termasuk penguasa yang dhug-dheng samaladheng 
(penguasa yang tak akan terkalahkan). Akhirnya, sulit mencari alibi, kecuali memang 
‘Soeharto: harus turun’ atau ‘turun harus: Soeharto’, ‘Soeharto turun: harus!’ meskipun 
Soeharto bergaya agak keberatan -- tidak jadi Presiden “ora patheken” (tidak sakit 
patek) dan akan madeg pandhita. Pernyataan ini justru akan memperberat dia sendiri, 



sebab betapa berat menjadi pandhita seperti halnya Begawan Abiyasa dalam 
pewayangan, harus berbekalkan kesucian hati.  

Di saat genting seperti itu, semua orang memang akan kehilangan 
keseimbangan. Karena itu, tidak mengherankan jika tumpuan mayoritas masyarakat 
Indonesia menghendaki Pemilu segera diwujudkan. Lepas dari gangguan di sana-sini, 
ada yang ingin menggagalkan atau akan mempertahankan status quo misalnya – 
memang sulit ditawar lagi kalau Kartodirjo (1986:5) menawarkan apa yang disebut ratu 
adil (panguwa sejati). Mungkinkah hal ini akan terwujud, sementara paranormal 
Permadi memang masih samar-samar bahwa waktu yang dekat ini akan lahir satria 
piningit (mungkin identik dengan pemimpin yang legitimate). 

 
C. Budaya Politik: Ewuh Pekewuh  

Memang tidak terlalu salah kalau dikatakan politik adalah sebuah play. Karena 
itu, di dalamnya terkadang terdapat sebuah skenario sandiwara yang sering berupaya 
untuk memenangkan suatu kepentingan tertentu. Kalau tarik-menarik kepentingan ini 
sudah agak ‘keterlaluan’ akhirnya bisa bermuara ke arah kepentingan kelompok atau 
bahkan pribadi – inilah masa bejat yang terjebak ke dalam zaman edan. Hal itu berarti, 
bahwa zaman edan dapat muncul kapan pun dimana pun. Zaman edan tak hanya 
merujuk pada peristiwa sekitar 1965-1966 ketika Indonesia terjadi hura-hura G-30-S 
PKI dan akibat-akibatnya.  

Mungkin, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa zaman edan akan muncul setiap 
era, termasuk orde baru dan reformasi saat ini. Atau, setidak-tidaknya kejadian-kejadian 
yang mirip zaman edan ala PKI muncul juga pada setiap zaman, yang pada gilirannya 
menumbuhkan zaman edan pula. Kalau dalam wacana politik bangsa kita sudah terjadi 
penyimpangan kewenangan, kekuasaan, atau terlalu condong pada salah satu budaya 
politik tertentu yang lebih menguntungkan pejabat dibanding kepentingan rakyat – ini 
juga tanda-tanda zaman edan yang amat berat. Bayangkan, Erosi etika jabatan di masa 
orde baru, dapat disaksikan bahwa pelaksanaan politik orde baru dalam menjalankan 
pemerintahan masih terdapat sisi-sisi hitam. Kasus Edi Tansil (Edi Kancil?) yang ‘lolos’ 
dari penjara Cipinang, adalah saksi kelemahan aparat dan hukum kita. Belum lagi 
dengan kasus-kasus wartawan Udin, Marsinah, pembunuhan keji berkedok Ninja di 
Banyuwangi, kasus Marsinah, kasus Udin, kasus Sum Kuning, Tragedi Semanggi, dan 
lain-lain – telah membuat aparat ewuh pakewuh untuk mengungkap. Terlebih lagi kalau 
‘dalang’ kasus tersebut menyangkut ‘orang besar’ atau ‘anak orang tertentu’ – akhirnya 
timbul seseorang yang kebal hukum, atau kasus yang ‘dipetieskan’. 

Pada zaman orde baru yang serba berkutat pada budaya ‘sungkan’ dan ewuh 
pekewuh. Budaya ini, antara lain, ditandai dengan adanya negara yang kehilangan 
wibawa, penguasa yang kehilangan etika, masyarakat yang kehilangan pranata dan 
alam yang terus melahirkan bencana. Kegagalan ini, berdampak pada krisis segala hal 
yang berkepanjangan, khususnya krisis budaya dan kepercayaan. Krisis ini sulit 
didongkrak dan dikembalikan manakala mamsih terjadi pertikaian terus antar elit politik. 
Mungkin sekali, apa yang diramalkan paranormal seperti Ki gendeng Pamungkas, 
Permadi SH, Ki Kusumotanoyo dll. Tentang krisis sebagai akibat keserakahan ini, baru 
akan reda 12 bulanan lagi – sulit menjadi kenyataan.  

Bukankah hal itu warna zaman edan yang terbumbui oleh budaya kekuasaan 
Jawa yang sejak lama diterapkan dengan model ewuh pakewuh? Atau bahkan juga 



terimbasi ungkapan Jawa ngono ya ngono neng aja ngono (begitu ya begitu tapi mbok 
jangan begitu (keterlaluan). Maksudnya, boleh saja mengungkap kesalahan orang lain, 
tapi ingat siapa orang yang akan diungkap itu, berjasa atau tidak?. Bukti yang tidak 
akan hilang dari ingatan kita adalah, bagaimana kesungguhan Presiden BJ. Habibie, 
Andi M. Galib, dan jajarannya dalam mengusut Soeharto. Padahal, landasan hukum 
(TAP MPPR) tentang usaha ini sudah ada, telah disosialisasikan lewat televisi – namun, 
mengapa masih terjadi kebocoran telepon yang sangat memalukan dunia 
internasional? 

Padahal, jauh sebelum itu sebenarnya Pak Amin (sebutan Amin Rais telah 
mengusulkan agar kekayaan pejabat diteliti (diusut) before dan after, sebelum dan 
sesudah menjabat sehingga akan terlihat kalau ada unsur KKN atau tidak. Alasannya, 
agar terbangun pemerintahan yang clean government. Namun, apa yang terjadi 
dipanggung sandiwara politik kita, justru sering muskil. KPKPN yang dibuat pemerintah 
mengurusi kekayaan pejabat, lumpuh juga dalam mengkoyak pejabat yang korup. 
Akibatnya, harus terjadi -- orang awam saja tahu kalau yang salah adalah pejabat X, 
kok yang dipenjara Y, kan aneh dan tak lucu. Dari sinilah memang bagus kalau pak 
Amin selalu melantunkan jihad suci, sebagai bagian amar ma’ruf nahi munkar. Seperti 
halnya yang ia ungkapkan terakhir di SCTV (Liputan 6 Pagi, tanggal 23 April 1999) 
yakni: Kini Indonesia sudah aneh, ada jaksa membebaskan terdakwa, Bedu Amang, 
dibebaskan begitu pula Tomy. Mungkin, kakek tua itu juga akan dibebaskan. Padahal 
tugas membebaskan terdakwa adalah hakim, jaksa hanyalah menuntut.  

Apakah hal itu justru tidak menantang para antropolog politik untuk ikut berperan 
serta dalam melirik zaman yang serba dibumbui oleh krisis budaya? Apakah seorang 
antropolog politik mampu memberikan sumbangan terhadap merebaknya zaman edan 
yang akan berakibat pada kemunafikan politik dan kebudayaan terhadap hakikat 
realitas hidup. Kalau antropolog politik memiliki nyali ke arah krisis budaya politik di 
masa orde baru, besar kemungkinannya kita tidak akan lama menanti ramalan besar 
Jangka Jayabaya (KR, 4 Mei 1997) yakni tentang pergantian kepemimpinan nasional 
memang akan melewati tiga babak: (1) satriya kinunjara, yaitu tokoh Bung Karno yang 
harus keluar masuk penjara, orang mengatakan Sukarno (diungkar-ungkar kena, atau 
diganggu kekuasaannya boleh), (2) satriya mukti lan wibawa (analog dengan Suharto, 
orang yang banyak mengumpulkan harta atau kekayaan), dan (3) satriya piningit 
(pimpinan yang masih disimpan, belum jelas) masih menunggu waktu, mungkin nanti 
akan sampai ratu adil.  

Kini, antropolog politik ditantang untuk ikut memikirkan denyut budaya politik 
orde baru yang kemungkinan besar masih bisa menggejala lagi. Setidaknya, kalau hal 
itu bisa dikurangi, kita tidak akan terus amenangi zaman edan (menjumpai zaman 
edan) saja, melainkan harus seperti diungkapkan Hoerip (1996:81) – yakni  kita harus 
amerangi zaman edan (melawan zaman edan).  

Pendek kata, perlu sekali melihat lebih jauh konteks budaya yang pada saat orde 
baru mendominasi dalam perjalanan politik. Tidakkah waktu itu yang ‘diagung-
agungkan’ adalah paham kekuasaan Jawa? Lepas dari paham ini baik atau kurang 
baik, tetap perlu ditinjau kembali. Setidaknya agar diperoleh klarifikasi akan adanya 
kekeliruan implementasi paham kekuasaan Jawa atau tidak dalam kancah politik orde 
baru. 

 



D. Budaya Politik: Menyenangkan Atasan 
Hardjowirogo (1989:13-14) memberikan tanda deskripsi zaman edan adalah 

terletak pada sikap masyarakat (Jawa) yang ‘senang ‘ menyenangkan hati atasan. 
Sikap ini sebagai buntut dari tradisi kekuasaan feodalistik. Hal ini memang pernah 
(kabarnya) disugestikan oleh R Ng Ranggawarsita bahwa: “Sing sapa ngerti ing panuju, 
prasat pagere wesi.” (Barangsiapa yang bagaimana menuju hati seseorang, bagaikan 
ia berpagar besi). Maksud dari sugesti ini, mestinya bagi bawahan yang selalu bisa 
melegakan atasan, dengan sikap mundhuk-mundhuk, nun inggih sendika dhawuh, 
kalau perlu mengelabuhi kesalahan atasan, dan sebagainya – ia akan diselamatkan.  

Hal tersebut pernah dikritik oleh Eki Syahrudin, anggota Komisi VII DPR RI 
tahun, tanggal 17 Desember 1997 di Taman Mini Indonesia, yang menyatakan bahwa 
budaya daerah  (Jawa) yang cenderung bersifat kratonik itu sudah kurang layak 
sebagai modal menyongsong abad XXI nanti. Budaya stratik itu harus dirombak, diganti 
dengan budaya demokratik. Pasalnya, budaya kratonik itu justru menghambat 
kemajuan dan kreativitas bangsa. Budaya semacam ini, sering ‘anti kritik’, melainkan 
lebih ke arah ‘ABS’ (asal bapak senang) dan jilatisme. Implementasi budaya Jawa yang 
kraton life dan terlalu hirarkhis itu, menghendaki bawahan harus patuh. Bawahan harus 
bisa ngapurancang, tutup mulut, sendika dhawuh, dan inggih-inggih, jika pinjam istilah 
Darmanta Jatman. Budaya ini akan ‘mematikan’ prestasi. Kurang memupuk jiwa untuk 
berkembang secara wajar. 

Kemungkinan besar, gaya politik semacam itu memang disaat orde baru 
semakin menjadi-jadi, karena kekuasaan adalah sebagai kemampuan pelaku untuk 
mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku pelaku 
terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. 
Kekuasaan sebagai upaya untuk mencapai tujuan kolektif dengan jalan membuat 
keputusan-keputusan yang mengikat, yang jika mengalami perlawanan, dapat didukung 
dengan sanksi negatif. Pandangan Parson ini cenderng melihat kekuasaan sebagai 
wewenang (authority) yaitu keinginan mencapai tujuan yang terkesan ada “paksaan”. 
Konsep kekuasaan demikian, sebenarnya didasarkan atas fakta politik yang terjadi di 
negara-negara barat. Namun demikian, di Indonesia pun sebenarnya konsep 
kekuasaan juga senada dan seirama dengan pendapat Parson. Hanya saja, cara 
mendapatkan kekuasaan dalam kancah politik, antara negara barat dan timur 
(Indonesia-Jawa) memang dimungkinkan ada perbedaan.  

Hal tersebut telah dikaui oleh Anderson (1972:5-8) yang menjelaskan bahwa 
kekuasaan dalam pola pikir budaya Jawa berbeda dengan kekuasaan di Barat. Di Jawa 
kekuasaan memiliki ciri-ciri, yaitu: (1) kekuasaan itu konkrit, artinya kekuasaan itu 
adalah bentuk realitas seperti kekuatan yang ada pada batu, kayu, api dan sebagainya. 
Kekuasaan adalah “daya” yang merupakan kaitan paham animisme desa dengan 
paham panteisme metafisik perkotaan. (2) kekuasaan itu homogin, kekuasaan itu sama 
sumbernya, dan (3) jumlah kekuasaan di alam semesta selalu tetap. Alam semesta 
tidak bertambah luas dan sempit. Pendek kata, kekuasaan Jawa sangat terkait dengan 
konsep kasekten. Dengan konsep ini, maka akan diperoleh kewibawaan seorang 
pimpinan. Cara memperoleh kekuasaan ini, menurut Ali (1986:30) sering dilakukan 
melalui semedi. Bahkan dalam Babad Tanah Jawi dikatakan bahwa orang Jawa sering 
neges kersaning hyang ingkang murbeng pandulu. Maksudnya, mencoba melihat apa 
yang dikehendaki oleh Tuhan yang Maha mengetahui. 



Orang Jawa sadar bahwa kedudukan seseorang, termasuk raja, dalam tata 
dunia ditentukan oleh faktor esensial-imanen yang disebut titah atau pesthi atau takdir 
atau juga wahyu. Karena itu tidak mengherankan jika dalam sejarah  Jawa dikenal 
adanya gerakan raja idaman atau gerakan Ratu Adil seperti halnya zaman Sultan 
Agung yang menjadi penguasa tunggal dalam beberapa wilayah seluruh Jawa, kecuali 
Banten dan Batavia. Pandangan ini mengakui bahwa konsep kekuasaan Jawa selalu 
tidak dapat meninggalkan unsur-unsur kosmis, sehingga di Yogyakarta pun terdapat 
mitologi Ratu Kidul yang melegitimasi kekuasaan Panembahan Senapati. Kegiatan 
semacam ini, juga telah banyak ditiru pada saat rezim Soeharto, yaitu dengan 
membangun permandian di Clereng, Kulon Progo. Pemandian yang disertai tempat 
pertemuan strategis (peristirahatan) ini, menurut penduduk setempat, Dhanu Priyo 
prabowo ada gua Semar yang sering dipakai Soeharto mengadakan pertemuan dengan 
pimpinan negara sahabat. Mungkin, hal ini dipengaruhi oleh pandangan hidup Soeharto 
yang selalu mengidentikan dirinya sebagai tokoh Semar.  

Dari pendapat ini, kita tidak bisa selalu membenarkannya, sebab tidak seluruh 
konsep kekuasaan Jawa, terutama setelah periode kerajaan, harus bersumber pada 
kasekten. Mungkin juga konsep kekuasaan Jawa, juga sudah berubah menjadi 
‘kasekten’ dalam bentuk lain. Kekuasaan Jawa tetap memiliki sifat kepemimpinan 
universal yang bermutu. Hal ini dapat dilihat melalui buku-buku kesusasteraan Jawa. 
Dalam konteks ini, seorang raja dalam kepemimpinan tradisional harus memiliki syarat 
adil (adil tan pilih sih), berhati murah (berbudi; ber dari luber) dan bijaksana 
(wicaksana). Ketiga syarat itu merupakan syarat universal pemimpin dimana pun. 

Negara tradisional memang hampir seluruh kekuasaan terpusat pada raja. Hal ini 
seperti halnya konsep kekuasaan Jawa dapat dilihat dari konteks kerajaan Mataram 
yang menerapkan konsep keagungbinataraan. Kekuasaan besar yang wenang wisesa 
ing sanagari, dalam konteks pewayangan sering dinamakan gung binathara, bau 
dhendha nyakrawati (sebesar kekuasaan dewa, pemelihara hukum dan penguasa 
dunia) Kamajaya (1995:204). Dalam kaitan ini raja berhak mengambil tindakan apa saja 
dan dengan cara bagaimana saja terhadap kerajaannya, segala isi yang ada di 
dalamnya, termasuk hidup manusia. Karena itu kalau raja menginginkan sesuatu, 
dengan mudah ia akan memerintahkan untuk mengambilnya. Kalau yang merasa 
berhak atas sesuatu itu mempertahankannya, diperangilah dia.  

Dalam keadaan semacam itu, orang menjadi takut kepada raja dan hanya 
tunduk. Kalau berbicara harus menyembah terlebih dahulu. Berkali-kali ia berbicara 
berarti berkali-kali pula harus menyembah. Namun demikian, dalam konsep kekuasaan 
Jawa, kenyataan itu harus diimbangi dengan sikap berbudi bawa leksana, ambeg adil 
paramarta (berbudi luhur serta mulia dan bersifat adil terhadap siapa saja, atau adil dan 
penuh kasih sayang). Raja yang baik harus bisa menjaga keseimbangan antara 
kewenangan yang besar dengn kewajiban yang besar juga. Seperti halnya janturan ki 
dalang wayang kulit, tugas raja adalah menjaga agar negara tata titi tentrem, negari 
ingkang panjang punjung-punjung pasir wukir lohjinawi gemah ripah karta tur raharja 
(negara yang aman tenteram, terkenal karena kewibawaannya besar, luas wilayahnya 
ditandai dengan pegunungan dan laut sebagai wilayahnya, di depannya sawah luas, 
sungai selalu mengalir).  

Sistem politik kerajaan sering disebut sistem politik patrimonial atau monarchy. 
Dalam hal ini raja adalah penguasa dan pengayom seperti halnya bapak dalam sebuah 



keluarga. Karena itu hubungan pengayom dengan pengayem (yang dilindungi) seperti 
halnya hubungan patron dengan client. Oleh karena dalam politik bapak yang sangat 
menentukan, maka semua orang berusaha agar diterima sebagai anak buah. Pada 
gilirannya anak buah sering mengucapkan: ndherek ngarsa dalem (terserah kehendak 
raja). Sistem kekuasaan patrimonial adalah diturunkan dari sosiolog Weber, pada suatu 
saat akan terjadi transisi ke arah kewenangan birokratik. 

Tipe budaya politik demikian dinamakan budaya affirmatif yaitu budaya isitana 
yang selalu menyetujui terhadap apa yang diputuskan. Berbeda dengan budaya critical 
yaitu sebagai pengritik jalannya roda pemerintahan. Budaya critical ini, rupanya 
memang tidak berjalan atau beku. Itulah sebabnya pemerintahan negara kita selalu 
diwarnai budaya politik affirmatif yang memonopoli budaya critical. Dari pendapat itu 
memang telah banyak dirasakan pada masa orde baru, yaitu manakala ada rakyat yang 
bersuara (mengritik pemerintah), harus dicekal, dipenjara. Dengan adanya napol dan 
tapol yang telah bebas atau yang masih mendekam di penjara, seperti Sri Bintang 
Pamungkas, Moktar Pahpahan, Budiman Sujatmika, Xanana Gusmou, dll. -- adalah 
refleksi budaya politik orde baru yang kurang sehat. Sementara Mempen Harmoko 
(ketika masih menjabat), pernah mengucapkan lafal Al Fatikah keliru saja, pada saat 
membuka Festival Dalang di Surakarta, cukup menghadap Presiden Soeharto, sudah 
bebas dari ancaman hukum. 

 Budaya politik itu, jelas belum mencerminkan masyarakat civil society, 
masyarakat madani – namun baru sampai organization society. Budaya birokrasi yang 
ambaudhendha, serba kuasa, hanyalah demokrasi semu. Birokrasi ini adalah sebuah 
kekeliruan besar dari manipulasi budaya Jawa yang adiluhung.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



BAB X 
POLITIK DAN ESTETIKA KEPEMIMPINAN JAWA 
 
A. Sastra dan Estetika Politik 

Dalam bab II buku Kepemimpinan dalam Sastra, yang diterbitkan Dinas 
Kebudayaan DIY, Endraswara dan Santosa (2012:17-30) mengemukakan panjang 
lebar keterkaitan kepemimpinan, kekuasaan, politik, dan sastra. Bagian sub bab ini 
sungguh penting dipertimbangkan, sebab ternyata kepemimpinan Jawa itu butuh 
estetika. Di antara estetika yang unik adalah sastra. Sastra adalah dunia symbol estetis. 
Sastra dan politik adalah dua hal yang sering bersentuhan. Gramsci (Anwar, 2010:76-
78) termasuk tokoh penting yang mencoba menghubungkan antara sastra dan politik. 
Hubungan keduanya menandai hadirnya sebuah kepemimpinan dalam ranah sastra. 
Menurut dia,nilai estetika sastra tergantung keindahan karya. Karya yang bagus, 
bernuansa politik, sekaligus menjadi wahana gairah estetik dan mencerdaskan 
intelektual.  

Sastra sering menjadi kendaraan politik, guna meneguhkan kekuasaan. Oleh 
sebab itu, dalam membaca sastra, patut menggunakan sikap cermat. Contohnya, saya 
sangat selektif soal membaca karya sastra yang berbau politik. Sastra semacam ini 
disebut sastra politik. Karya ini yang akan merefleksikan pandangan politik, yaitu 
sebuah pencarian kekuasaan. Oleh sebab itu, dalam menghadapi sastra politik bukan 
selektif yang menyaring kemanfaatan buku secara objektif, tapi benar-benar selektif. 
Sastra sering disisipi permasalahan politik. Bnayak buku yang menungkan gagasan 
bahwa sastra dan estetika politik selalu berkaitan. 

Ketika membaca buku, saya sangat dipengaruhi oleh keinginan untuk mencari 
sesuatu yang bermanfaat buat kehidupan sehari-hari saya. Jadi, koleksi buku yang 
saya baca sering beragam, yang terkait dengan sastra dan getaran politik. Kalau tidak 
bertemakan cinta kehidupan sosial seperti dalam novel dan puisi pasti sastra sering 
berhubungan dengan ilmu politik. Ada yang diinginkan oleh seseorang terhadap sastra, 
antara lain nuansa politiknya. Dalam politik, seringkali kekuasaan pribadi masuk ke 
dalam ranah sastra. Jika pembaca adalah seorang penguasa, tentu dapat berpengaruh 
lain terhadap kondisi sastra. Kekuasaan pembaca sering menghegemoni teks-teks 
sastra politik. 

Kalau begitu sastra dan politik memang sering berkaitan satu sama lain. Eagleton 
(2006:283-286) menyatakan bahwa sastra dan politik tidak akan pernah lepas. 
Keduanya jalin-menjalin, mewujudkan hubungan sinergis. Bahkan, menurut dia sering 
ada hubungan antara politik internasional terhadap teori sastra. Dalam bagian buku 
teori sastra dia membahas secara khusus tentang ”kritik politik”. Maksudnya, bahwa 
politik sering berpengaruh terhadap sastra. Redupnya teori sastra, besar atau kecil 
dapat dipengaruhi oleh cara kita mengorganisir kehidupan sosial. 

Tema-tema yang tidak pernah dan tidak mungkin saya sentuh adalah yang 
berhubungan dengan politik, baik yang masuk kelompok bersih maupun kotor, yang 
bersifat jujur-menjujur ataupun tipu-menipu, dan politik bersayap (yang kiri dan yang 
kanan itu lho). Saya segera menjauhkan pikiran dan tubuh jika bersinggungan dengan 
hal tersebut. Misalnya, ketika di televisi sedang ada program berita, cepat-cepat saya 
ganti (sangat sempit pikiran). Banyak orang mengakui hal demikian, ketika sastra 



disandingkan dengan ihwal politik. Apalagi, jika politik itu sudah dikaitkan dengan partai 
tertentu, jelas kelahiran sastra sering diboncengi niat “dalam rangka”. 

Kini, saya sudah cukup berdamai dengan bacaan, pun tontonan. Tontonan sastra, 
entah berupa potongan adegan, garapan seni, pertunjukan puisi, dan sebagainya selalu 
bermuatan masalah politik. Pada saat digelar seleksi pertunjukan seni tradisional oleh 
Dinas Kebudayaan DIY di Socitet Taman Budaya, tanggal 18Juli 2012. Dalam 
pagelaran yang berbasis musik gamelan itu, syair-syair dan tabuhan pun tampak 
nuansa poliitik. Bahkan hasil keputusan dewan juri untuk memenangkan kelompok 
tertentu, yaitu Bantul, Kulon Progo, kemudian disusul kabupaten yang lain, juga masih 
terkakit dengna politik. 

Ya, masalah saya sekarang adalah menulis. Entah mengapa pikiran saya selalu 
menjurus pada sastra (khusus sastra Indonesia aja ya). Sehingga, ketika niatnya 
menulis sesuatu tentang politik pun hasilnya akan bergaya sastra, ah, ternyata segala 
kebiasaan saya dulu dalam hal membaca berdampak ketika saya ingin menulis. Sudah 
dicoba untuk menolak ide-ide yang ’nyastra’ tapi gak bisa, malah jadi kepikiran gini, kok 
jadi aneh ya, kayak gak berpakaian gitu kesannya, Kesan semacam ini pun memiliki 
nilai politik. Politik itu, adalah ranah pribadi dan sosial yang hendak menguasai keadaan 
demi kepentingan tertentu. Politik itu hadir karena adanya kepentingan. 

Soekito (1984) menyatakan bahwa dia tidak sempat mengikuti sejarah sastra pada 
masa Balai Pustaka dan Pujangga Baru. Ketika sastra masih banyak menyeruakkan 
kritik seputaran adat-istiadat dan tradisi kolot yang membelenggu, sampai yang 
menyangkut area nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Kemudian direvisi oleh 
sastrawan Angkatan ’45 yang memilih untuk realistik dengan konsep baru, ”berkarya 
dengan bebas sesuai alam kemerdekaan dan hati nurani”. Pada masa lalu, kubangan 
sastra senantiasa berkiblat pada masalah ideologi, menuju kemerdekaan. Sastra 
senantiasa berwawasan politik. Sastra selalu bertuan politik. 

Bagi saya sastra sudah begitu tergeneralisasi untuk saat ini, tidak lagi dianggap 
berat. Ibarat pacaran. Dulu pacaran masih jauh-jauhan, penuh bahasa pujangga, 
berbalas pantun bak nyanyian burung yang bersahut-sahutan, sampai janji setia 
menunggu sang kekasih yang tertuang dalam syair lagu; sekarang, pacaran tidak tabu 
lagi, di sinetron saja anak SD sudah dibuat pacaran oleh produsernya. Bisa dilihat dari 
situs jejaring sosial, Facebook, Twitter, misalnya, bahasa sastra begitu marak 
dipergunakan, mungkin dipakai sebagai sarana menumpahkan ekspresi, bahkan forum-
forum yang serius pun tak jarang disipi bahasa sastra. Baik itu kutipan dari karya yang 
sudah jadi maupun ciptaan sendiri.  

Kalau begitu sastra memang memiliki arti politik, yang menawarkan gelagat sosial. 
Sastra dapat menyadarkan diri agar manusia paham terhadap hidup ini. Orang bercinta 
pun sebenarnya sedang bersastra dan sekaligus berpolitik. Keduanya saling asah-asih-
asuh menjalin sebuah makna. Hal ini—saya khawatir—akan bernasib sama dengan 
tren, di satu sisi maraknya pengguna sastra ini akan menciptakan suatu budaya 
apresiasi sastra yang kuat, sehingga akan lebih mudah melahirkan sastrawan-
sastrawan baru yang karyanya orisinal, yang akan merajai meja-meja penikmat, 
apresiator dan kritikus sastra. Di sisi lain saya takut posisi sastra bisa terjungkal 
olehnya, apalagi jika pemahaman sastra ini dianggap hanya sebagai sarana 
pengungkap perasaan saja, tidak punya kekuatan konstruktif. Bukankah hal ini 
(mungkin) sudah terjadi dengan musik kita, ketika ujung pisau komersialisasi 



menikamnya, kemudian bermunculan penyanyi-penyanyi instan, bersuara pas-pasan, 
namun tampang ’menjual’, lagu-lagu plagiat, sampai penipuan publik dalam penampilan 
panggung (lypsinc). 

Dalam pandangan saya, biarpun sastra dimanfaatkan secara politik, tidak akan 
kehilangan jati dirinya. Sastra tetap berperangai indah. Sastra sejatinya adalah cerita 
panjang yang dirangkum dalam baris kata, diksi tertentu, nilai keindahan makna dalam 
gaya bahasa, hingga titik-koma. Adapun sastra menyimpan energi perjuangan: 
terhadap ketidakbenaran,  menolak penindasan, hingga mengkoarkan kemerdekaan, 
itulah muatan politik. Lagu politik sering bertebaran dalam setiap baris sastra. Maka, 
sastra yang bermuatan politik sering berbelok-belok, mengikuti arus perjuangan. 

Lalu, apa bedanya dengan politik. Semakin lama saya merenung semakin pusing 
kepala saya. Dalam hati saya mempercayai bahwa politik dan sastra mempunyai 
hubungan yang tak terlihat namun sejatinya, sangat erat. Apakah ketidakmampuan 
melihatnya adalah sebab menjamurnya politisi-politisi tak punya idealisme, pun 
sastrawan yang pendiam? Dalam larik-larik puisi WS Rendra yang bergolak pada 
masalah pembangunan, itu pun muatan politik. Sang penyair sedang gerah dengan 
kata pembangunan, yang lebih luas lagi ihwal politik. Dalam kacamata penyair, politik 
selalu tidak menguntungkan sastra. 

Pada suatu titik saya berhenti (jika dianimasikan seperti lamunan Thomas A.E.: 
lampu yang tiba-tiba bersinar di atas kepala), Akhinya, dapat disimpulkan bahwa sastra 
adalah masalah ”keindahan dan kebaikan”. Indahdan baik itu pun kata-kata politik. 
Sentuhan politik senantiasa berupaya memeluk hasrat kemanusiaan. Sastra dan politik 
selalu bersentuhan dengan persoalan hidup manusia. Usaha manusia mencari 
kemenangan dan jati diri, itulah basis sastra dan politik. Sastra membangun irama 
kehidupan, agar semakin harmoni. Sementara politik ialah tentang ”mengatur 
kelangsungan hidup” (individu maupun kelompok). Hidup pun sering memerlukan 
sastra. 

Gayutan sastra dan politik, seperti air dengan teh, menyatu tidak terpisahkan. 
Ketika seorang politikus tidak memahami/tidak mempunyai ’jiwa’ sastra maka ia akan 
menjadi pemimpin yang tidak peka terhadap kebutuhan rakyat, menjadi ‘anak buah’ 
politiknya sendiri. Politikus yang buta sastra, seringkali pernyataanya kekring dalam 
memahami kemanusiaan. Sebaliknya, ketika sastrawan buta politik, ia hanya menjadi 
’gula-gula’ yang cakupan pengaruhnya hanya sebatas dunia ciptaannya sendiri, boro-
boro ikut membangun bangsa. Oleh sebab itu, politikus tidak seharusnya alergi sastra, 
begitu pula sastrawan semestinya haus pada plitik. 

Jika demikian, sastrawan harus fleksibel, saatnya belajar politik. Begitu pula 
politikus, sudah saatnya mau melirik sastra. Dalam hal kekuasaan, sastra dan politik 
senantiasa berperan penting. Sastra dapat menjadi wahana seseorang meraih 
kepemimpinan. Lewat sastra kepemimpinan semakin humanis. Begitu pula dengan 
politik, seorang pemimpin dapat melanggengkan kepemimpinanna. Pimpinan yang 
bernaung pada sastra dan politik, jauh lebih disegani dibanding yang sekedar dingin-
dingin saja. 
 
B. Politik Sastra dan Sastra Politik Kepemimpinan 

Politik itu suatu perilaku yang seharusnya bijak. Politik semestinya halus, penuh 
dedikasi, dan menenteramkan. Begitu juga politik sastra, adalah tindakan bijak untuk 



kemajuan sastra. Politik sastra sering bertautan dengan sastra politik. Jika politik sastra 
adalah upaya menghidupkan sastra, sastra politik adalah muatan karya yang berbau 
politik. Keduanya jelas berkaitan dengan kepemimpinan. Banyak karya sastra yang 
memuat sastra politik dan sekaligus politik sastra. Karya sastra babad, biasanya 
tergolong politik sastra dan sastra politik. 

Namun, tidak jarang di masyarakat masih simpang siur memaknai politik, terlebih 
lalgi politik sastra. Hal ini juga tidak keliru, ketika landasan pikir hanya didasarkan pada 
salah satu sisi dampak politik. Dampak politik memang ada yang kotor, terutama politik 
yang mirip “jual beli”, hingga selalu ada untung rugi. Salah seorang pemerhati sastra 
yangkaya politik sastra adalah Hutomo (1992) dengan berbagai aktivitas yang dia 
bangun secara berkelanjutan. Dia banyak menulis kritik di tataran sastra lokal Jawa, 
menjadi penentu geguritan di majalah Panjebar Semangat, lalu diberi tintingan 
(timbangan). Timbangan pada tiap penggurit, tampaknya lebih menyentuh, hingga tiap 
tahun majalah itu juga memilih karya terbaik dengan hadiah lengganan gratis beberapa 
bulan.  

Politik sastra Hutomo (1992) dengan menciptakan buku-buku telaah sastra Jawa 
modern, apresiasi sastra khusus Jawa timur, perbandingan sastra, dan seterusnya 
justru banyak memupuk pegiat sastra, Politik semacam ini memberikan peluang bagi 
kemajuan sastra di masa depan. Politik sastra tidak semacam politik yang kotor, yang 
penuh dengan nepotisme dan akal-akalan. Seperti halnya kasus raksasa wisma atlit 
dan Hambalang. Kasus ini jelas sarat dengan politik. Penanganan kasus itu pun sering  
berbaur antara masalah politik dengan hokum. Politik sastra sesungguhnya tidak 
sekotor itu. Biarpun politik sastra itu terkait dengan tindakan, tetapi lebih bersih dan 
indah. Politik sastra cenderung memposisikan sastra sebagai objek basah, yang 
membutuhkan strategi pengembangan. Politik sastra dekat dengan strategi atau taktik 
yang elegan demi tercapainya perkembangan sastra. 

Politik sastra menurut hemat saya dapat mencerdaskan sastrawan ketika merebut 
hati penikmat. Pramudya dan Romo Mangunwijaya (Anwar, 2010:78) dipandang sukses 
mengekspresikan aspek historis. Karyanya berjudul Bumi Manusia dan Burung-Burung 
Manyar, sungguh memukau. Kedua karya itu memiliki ruh politik sastra yang luar biasa. 
Politik historis mereka bangun, agar seolah-olah karya itu benar-benar terjadi. Dengan 
begitu karya sastra menjadi penting dan dapat memimpin pembaca menuju pada 
sasaran tertentu. 

Menurut pandangan saya setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi 
berbangsa, selalu bertautan dengan politik. Bahwa seseorang menerima, menolak, 
bahkan mengukuhi suatu kewarganegaraan adalah suatu sikap politik. Bahwa 
seseorang mengibarkan bendera kebangsaannya, itu adalah perbuatan politik. Bahwa 
seseorang membayar pajak, itu adalah pengakuan pada kekuasaan, jadi juga berarti 
ketaatan politik. Juga sastra tidak bisa lepas dari politik sejak sastra itu sendiri 
dilahirkan ummat manusia. Selama ada masyarakat manusia dan kekuasaan yang 
mengatur atau pun merusaknya, di situ setiap individu bertautan dengan politik. 

Pernah lahir anggapan bahwa politik adalah kotor, maka sastra harus terpisahkan 
dari politik. Memang bisa saja politik kotor di tangan dan dari hati politisi yang kolot. 
Kalau ada yang kotor barang tentu juga ada yang tidak kotor. Dan bahwa sastra 
sebaiknya harus terpisahkan dari politik sebenarnya keluar dari pikiran para pengarang 
yang politiknya adalah tidak berpolitik. Politik sendiri tidak bisa diartikan hanya sebatas 



kepartaian, ia adalah semua aspek yang bersangkutan dengan kekuasaan, dan selama 
masyarakat ada kekuasaan juga ada, tak peduli bagaimana eksistensinya, kotor atau 
bersih. Dan dapat dikatakan sastra yang “menolak” politik sesungguhnya dilahirkan oleh 
para pengarang yang telah mapan dapam pangkuan kekuasaan yang berlaku. 

Banyak juga yang memaknai politik adalah tindakan yang kotor. Silakan saja. 
Sebab, memang di negeri ini politik selalu dipelintir-pelintir menjadi tidak karuan. Proses 
yang seharusnya mudah, ketika sudah bermain dengan politik sering berbelit-belit dan 
banyak memakan korban. Politik semacam ini dinikmati dengan gagap dan penuh 
kepentingan sesaat. Politik dinikmati sebagai kendaraan untuk meraub keuntungan 
pribadi atau golongan. Berbeda dengan politik sastra, adalah suatu strategi jitu, 
bagaimana menikmati sastra secara proporsional. 

Sastra bisa dinikmati dengan menggunakan dua pendekatan, bentuk dan isi. 
Pendekatan bentuk memungkinkan seseorang mengidentifikasi apakah sebuah karya 
sastra masuk dalam kategori prosa, sajak, atau yang lain—lengkap dengan ciri khas 
masing-masing. Sedangkan melalui analisis isi, seorang akan masuk dan tenggelam 
lebih dalam dalam lautan cerita yang disuguhkan. Silahkan saja pandangan dikotomis 
ini dikembangkan. Ini jelas sebuah politik sastra, agar sebuah karya sastra dapat 
dimaknai secara lengkap. Bentuk dan isi sastra itu menyatu, membentuk sebuah 
kepaduan makna. Namun, dalam konteks kritik sastra, kedua hal itu sering 
dipertentangkan. Beberapa kalangan menganggap krtik sastra hanya bisa menyentuh 
“bentuk”. Dengan kata lain, isi atau substansi sebuah karya adalah wilayah terlarang 
bagi seorang kritikus. Mereka beralasan, niai suatu karya sastra terletak pada 
eksistensinya, keberadaannya. Melihat keberadaan suatu karya berarti melihat bentuk 
karya tersebut . Sementara itu, kalangan lain beranggapan kedua wilayah itu—bentuk 
dan isi—adalah area bebas alias tak bertuan, sehingga kritikus bebas bertualang 
dengan leluasa di dalamnya. Antonio Gramsci adalah pemikir yang bersikeras bahwa 
kritik atau analisis sastra bisa menembus ruang isi. Saya kira tidak hanya Gramci yang 
berpendapat bahwa memahami sastra, layak mmasuk ke sekat-sekat isi. Yang tidak 
cermat, salah berpolitik, adalah memaknai sastra yang berat sebelah. 

Manakala karya sastra itu berisi masalah politik, jika sekedar dikritik dari sisi 
bentuknya, akan runyam. Sastra hanya akan dipahami dari sisi kulit luar saja. Misalkan 
saja, buku kumpulan puisi esai Atas Nama Cinta adalah sebuah karya yang laik 
menjadi obyek analisis dengan menggunakan pendekatan bentuk dan isi secara 
bersamaan. Lima puisi esai karya Denny J. A. ada di dalam buku tersebut. Format puisi 
esai menjadi pilihan Denny untuk berkarya dan mengungkapkan cinta sekaligus 
kegelisahannya terhadap realitas sosial-politik yang kadang penuh diskriminasi. Format 
puisi esai dan kegelisahan terhadap diskriminasi itulah yang menjadi batu loncatan bagi 
penulis untuk “mengiris” dan “menusuk” lebih dalam dengan menggunakan politik 
sastra politik sebagai pisaunya. 

Politik sastra politik adalah untaian tiga kata yang ditawarkan oleh penulis untuk 
memasuki dua alam analisis, yaitu alam bentuk dan isi. Politik Sastra Politik bisa 
memiliki dua makna sekaligus—hanya dengan melesapkan dua kata politik secara 
bergantian. Pelesapan pertama menghasilan politik sastra yang digunakan oleh penulis 
untuk menganalisis bentuk. Sedangkan pelesapan kedua memunculkan sastra politik, 
yang digunakan untuk mengurai substansi sebuah karya. Gagasan initampaknya lebih 
filosofis. Menurut hemat saya, gagasan ini tidak terlalu tepat, kalau politik sastra itu 



hanya melihat bentuk dan sastra politik hanya melihat isi. Bentuk pun membutuhkan 
sastra politik dan isi pun membutuhkan politik sastra. Kedua hal itu sebenarnya sulit 
dilepaskan satu sama lain. 

Katrin Bandel, seorang doktor kelahiran Jerman yang menekuni sastra Indonesia, 
pernah mengulas politik sastra melalui analisis tentang kecenderungan pola pikir 
masyarakat mengenai sastra, perempuan, dan seks. Ia menekankan, kebiasaan publik 
yang secara otomatis menganggap sejumlah sastrawan perempuan selalu mengumbar 
soal seks merupakan salah satu periode politik sastra di Indonesia. Gagasan ini pun 
juga amat nisbi, karena penulis laki-laki pun yang mengumbar seks juga tidak sedikit. 
Menrut hemat saya, konsep mengumbar seks merupakan politik sastra dari sisi bentuk 
dan sekaligus isi. Pembaca telah dibidik organ kesenangannya lewat seks. Seks itu 
milik siapa saja, hingga menyentuk politik sastra, agar karya yang dihasilkan banyak 
dibaca orang. Karya sastra yang penuh bumbu seks, biasanya aromanya manis dan 
banyak dilirik pembaca.  

Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia online mengartikan politik sebagai 
kebijakan. Dalam bidang kebahasaaan, KBBI menyamakan politik dengan ketentuan 
yang bisa dijadikan rujukan untuk menyelesaikan masalah kebahasaan . Merujuk 
kepada sederet pengertian itu, penulis memberanikan diri untuk menawarkan salah 
satu makna politik sastra, yaitu semacam kesepahaman tentang hal-hal terkait dengan 
sastra. Jika pembicaraan diperuncing menjadi pembahasan tentang bentuk karya 
sastra, maka politik sastra bisa dimaknai sebagai kesepahaman tentang bentuk-bentuk 
karya sastra. 

Prosa dan puisi atau sajak jelas adalah bentuk-bentuk karya sastra. Selama 
puluhan tahun, masyarakat meyakini bahwa masing-masing bentuk sastra itu memiliki 
ciri-ciri yang khas. Puisi, misalnya, pernah diyakini sebagai karangan yang terikiat oleh 
baris dan bait, oleh irama dan rima, dan oleh jumlah kata dan suku kata (Atmazaki, 
1993). Pakar yang lain, Jakob Sumardjo mengartikan puisi sebagai bentuk pengucapan 
sastra dengan bahasa yang istimewa, bukan bahasa biasa. Prinsip puisi adalah berkata 
sedikit mungkin, tetapi mempunyai arti sebanyak mungkin. 

Sapu Tangan Fang Yin adalah salah satu karya Denny J. A. dalam buku Atas 
Nama Cinta. Oleh pengarangnya, Sapu Tangan Fang Yin—dan empat karya lain di 
dalam buku itu—disebut dengan istilah puisi esai. Sapu Tangan Fang Yin bercerita 
tentang permenungan seorang perempuan yang menjadi korban pemerkosaan pada 
pertengahan Mei 1998. Dari segi bentuk, karya itu terdiri dari 13 bagian. Masing-masing 
bagian terdiri dari sejumlah bait. Dan setiap bait terdiri dari sejumlah baris. Sampai di 
sini, puisi esai itu nampaknya padu dengan politik puisi yang pernah berkembang pada 
masanya. Namun, setelah mengamati lebih rinci, karya ini menembus garis batas 
”kepatutan” sebuah puisi. Ia menggunakan bahasa yang lugas dan tidak mengumbar 
metafora; ia tidak terpaku pada jumlah dan keserasian kata, suku kata, rima, dan irama; 
ia seakan tak berpola. 

Karya itu seakan mendobrak kebuntuan berekspresi yang disebabkan oleh 
“kesepakatan” angkatan sebelumnya. Dobrakan serupa sebenarnya sudah dilakukan 
oleh angkatan 45 dan penganut paham puisi modern. Mereka bercerita secara lebih 
lugas dan kadang terlepas dari estetika bentuk sebuah puisi. Namun, sesuatu yang 
mucul dalam Sapu Tangan Fang Yin adalah fenomena yang berbeda. Ia memang 
melepas belenggu. Akan tetapi—pada saat yang sama—ia mengawinkan konsep 



penulisan esai dengan tatanan penulisan puisi. Ia menggunakan bahasa yang lugas 
dan data yang tegas, namun masih sesekali mengandalkan kekuatan personifikasi. 
Sebaliknya, ia terwujud dalam sederet bait, namun terlepas dari ketentuan tentang 
keserasian kata, suku kata, rima, dan irama. 

Fang Yin tergambar sebagai korban perkosaan yang terjadi pada pertengahan Mei 
1998. Dia diperkosa sekelompok orang ketika terhadang kerusuhan bernuansa rasial di 
Jakarta. Setelah kejadian itu, ia dan keluarganya mengungsi ke Amerika Serikat. Dalam 
duka, Fang Yin, kehilangan dua cinta sekaligus; cinta kekasih dan cinta tanah air. 
Dilihat dari isinya, Sapu Tangan Fang Yin adalah karya sastra tentang politik; sastra 
politik. 

Denny J. A., si penulis puisi esai, berusaha mendekatkan karyanya dengan 
peristiwa yang benar-benar muncul pada Mei 1998 itu. Ia berulang kali mendeskripsikan 
kekacauan yang terjadi saat itu dengan berbagai kata yang mendefinisikan kekacauan, 
seperti pemerkosaan, kerusuhan, asap, api, dan sebagainya. Dalam hal ini, puisi esai 
itu memang merefleksikan kenyataan karena ungkapan tentang pemerkosaaan dan 
permusuhan terhadap etnis Tionghoa bersesuaian hasil investigasi Tim Gabungan 
Pencari Fakta (TGPF) . Puisi esai itu berhasil membawa nuansa kerusuhan saat itu ke 
atas kertas. Kelugasan cara bertutur, yang kadang dibumbui dengan metafora 
secukupnya, membuat pembaca bisa dengan mudah membayangkan suasana 
mencekam yang menghantui Fang Yin. 

Hal lain yang menjadi titik berat puisi esai itu adalah pertanyaan mengenai cinta. 
Sang pengarang berusaha menempatkan rasa cinta terhadap kekasih sebagai 
gambaran tentang rasa cinta kepada negara. Sekaligus, bagian tentang cinta kekasih 
itu menjadi pemanis dalam cerita. Rasa cinta tanah air terlontar dan tersurat dalam 
beberapa bait melalui ungkapan, “Apa arti Indonesia bagiku?”. Melalui pertanyaan itu, 
puisi itu ingin menegaskan sekaligus mempertanyakan nasionalisme warga Tionghoa. 
Selanjutnya, si penulis puisi-esai secara “cantik” mampu membuat pagar pembatas 
antara narasi pribadi dan penokohan. Ia bisa menggambarkan nuansa rasisme dalam 
peristiwa itu dengan “membuat” sejumlah tokoh mengucapkan kata “cina”. Pada saat 
yang sama, beberapa narasi yang ada menunjukkan penghormatan si pengarang 
terhadap etnis itu dengan menggunakan istilah Tionghoa. Hal itu antara lain bisa dibaca 
dalam bait berikut: 

Teriakan pun berubah arahnya 
Dan terdengarlah Bakar Cina! Bakar Cina! 
Gerombolan yang tegap dan gagah 
Menyisir toko, kantor, dan pemukiman Tionghoa 
Baris ketiga dalam bait itu, juga menjadi cara si pengarang untuk berusaha 

memberikan gambaran pelaku pemerkosaan tanpa menuduh kelompok atau korps 
tertentu. Hal mendasar yang patut menjadi bahan permenungan dalam diskusi sastra 
politik adalah bagaimana suatu karya sastra mencerminkan realitas politik. Sejauh 
pengamatan penulis, tidak ada catatan bahwa cerita tentang Fang Yin adalah kisah 
nyata. Pertanyaan itu juga sering kali ditujukan terhadap karya sastra lain yang 
mengulas peristiwa sejarah. Pergumulan tersebut kadang berujung pada pernyataan 
bahwa karya sastra tidak bisa dijadikan sumber sejarah. Itulah sebabnya, Sutardji 
Calzoum Bachri menulis kata-kata tentang buku Atas Nama Cinta dengan tegas, “Puisi 
atau imajinasi bisa sewenang-wenang terhadap fakta sebagaimana sewenang-



wenangnya kata terhadap maknanya. Ia bisa melecehkan fakta demi meraih 
kepuisiannya.” 

Namun, bagaimana pun juga, sebuah karya sastra yang terinspirasi dari 
kenyataan akan mengandung kenyataan, meskipun sedikit. Dan yang terpenting, Sapu 
Tangan Fang Yin, mengajak masyarakat untuk tidak lupa dan terus mencari kebenaran 
dari peristiwa kelam di pertengahan Mei 1998. Peristiwa demi peristiwa tentang 
mundurnya Soeharto dan Gus Dur jelas berkaitan dengan kemajuan sastra. Bagaimana 
sastrawan menanggapi peristiwa di negeri ini, merupakan refleksi politik sastra. Sastra 
tidak pernah kenal menyerah. 

“Menulis puisi adalah menulis di atas tulisan. Mempertebal, menggarisbawahi 
tulisan kehidupan/peristiwa/makna yang telah ada atau yang sedang terjadi. Puisi yang 
mempertebal tulisan kehidupan adalah puisi yang melawan lupa,” kata Sang Presiden 
Penyair. Jadi menulis sastra itu butuh politik sastra. Setiap langkah sastrawan yang 
tanpa politik, agaknya sering gagal menembus kabut kekuasaan. Kepemimpinan 
bangsa ini jelas perlu politik sastra, terlebih jika sastrawan berhadapan dengan 
pemerintah yang alergi sastra. 

Politik memainkan peranan utama dan latar belakang politik merupakan latar 
belakang utama, seperti yang ada dalam novel-novel politik Dalam bentuknya yang 
paling ideal, novel politik adalah novel yang berisi ketegangan internal.Untuk menilai 
novel politik tidaklah jauh berbeda novel lain, yaitu berapa banyak pandangan moral 
yang disarankannya, dan lain-lain. 

Howe menyatakan bahwa novelis politik harus melibatkan diri sebaik-baiknya 
dalam pergolakan politik, tanpa hal itu karyanya akan mentah. Hal ini ditekankan lagi 
oleh Max Adereth (1975: 445-485) yang salah satu karangannya membicarakan 
literature engagee (sastra yang terlibat).Didalamnya Adereth mencoba menampilkan, 
dan sekaligus mempertahankan, gagasan tentang keterlibatan sastra dan sastrawan 
dalam politik dan ideologi. Ada dua macam keberatan atau serangan terhadap gagasan 
keterlibatan ini : (1) Literature Engagee terlalu berbau politik sehingga tak sehat lagi, (2) 
Lebih mendasar dan oleh karenanya lebih sulit dijawab, menyatakan bahwa keadaan 
masyarakat modern kita ini telah menyebabkan segala macam keterlibatan menjadi 
kuno. 

Pengarang mempunyai hak penuh untuk mengharapkan kebebasan dari 
masyarakatnya, namun masyarakat juga mempunyai alasan untuk mengharapkan rasa 
tanggung jawab sosial dari pengarang.Rasa tanggung jawab ini berupa rasa kritik, tidak 
untuk membuat ilusi, tetapi untuk menghancurkannya. Ada tujuh cara yang menurut 
Williams untuk dipergunakan pengarang dalam memasukkan gagasan sosialnya ke 
dalam novel :  

(a) mempropagandakannya lewat novel 
(b) menambahkan gagasan ke dalam novel 
(c) memperbantahkan gagasan dalam novel 
(d) menyodorkannya sebagai konvensi 
(e) memunculkan gagasan sebagai tokoh 
(f) melarutkan gagasan dalam keseluruhan dunia fiksi 
(g) menampilkannya sebagai superstruktur.  

Dari tujuh cara itu jelas menandakan hadirnya sebuah politik sastra. Sastrawan 
yang mengenal politik sastra, tentu memiliki dedikasi khusus, bagaimana memainkan 



pembaca, Teror mental pada pembaca merupakan aktivitas imajinatif sastrawan yang 
patut dipegang teguh. Hanya sastrawan yang kaya terhadap politik sastra yang cepat 
mampu menanggapi situasi bangsa. Dunia sastra jelas wilayah yang penuh politik. 
Politik inilah yang dapat mengantarkan sastrawan mencapai kesuksesan. Mereka yang 
menunggu dan duduk termangu akan ditinggalkan oleh sistem. Akhirnya mereka akan 
tergilas oleh roda politik sastra itu sendiri. 

Jadi, politik sastra itu sebuah ranah politik yang berkaitan dengan upaya 
pengembangan sastra secara sistematik. Politik sastra juga berkaitan dengan proses 
kepemimpinan, yang dilakukan oleh sastrawan, teknokrat sastra, birokrat sastra, dan 
pembaca. Siapa saja boleh melakukan politik sastra, yang penting melewati koridor 
yang sahdan dapat dipertanggungjawabkan. Fokus politik sastra adalah kemajuan 
sastra di masa depan.  

 
C. Politik Jangkrik dalam Sastra 

Saya pernah membahas karya-karya R. Ng. Ranggawarsita pada seminar HIMA  
Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FBS UNY (Endraswara, 2011) dengan pintalan-
pintalan benang politik. Ternyata, pujangga ini juga menorehkan karyanya ke dalam 
ranah politik. Saya, bukan ahli “per-jangkrik-an”. Namun, saya dapat menikmati ketika 
ada jangkrik ngengkrik. Jangkrik dianggap hewan yang kurang begitu jelas manfaatnya. 
Biarpun ada juga orang yang memelihara jangkrik untuk diadu. Entah fenomena itu 
sebagai orang kurang kerjaan, yang jelas jangkrik tetap menjadi bagian hidup ini. Sang 
pujangga pun, menurut kacamata saya, masih bergerak di kalangan jangkrik. 
Manifestasi politik dalam karyanya, seperti jangkrik saja. 

Fokkema (1998:174)  menyatakan bahwa sastra tidak sekedar berurusan dengan 
teks. Sastra cenderung memuat relasi cultural dan historis. Sastra sering terkait dengan 
hal ihwal ekstratektual. Oleh sebab itu, kalau say abaca karya pujangga agung R Ng 
Ranggawarsita, banyak ekstratekstual yang jauh lebih menarik. Banyak orang 
mengatakan R. NG. Ranggawarsita itu hebat. Dia ahli ramal, termasuk berpolitik. Bagi 
saya, dia ya pengarang biasa. Hanya saja dia hidup di keraton, lalu ada gelar “raden”. 
Kalau hanya gelar, tolok ukurnya, sekarang gelar di tempat Eyang Rangga sudah 
“diobral”. Lalu, apa kelebihan dia itu? Menurut saya, biasa-biasa saja. Mengapa? 

Karena, banyak ramalan dia di dalam Serat Sabda Pranawa yang belum terbukti. 
Kata dia, “wong cilik bakal gumuyu”. Sungguh ironis ramalan ini, sebab dalam dunia 
politik kita, wong cilik tidak lagi dapat tertawa. Yang terjadi, dengan berbagai “singgat” 
dan uget-uget di berbagai lini pemerintah, justru membuat wong cilik jengkel. Marah. 
Kalau saya, cenderung meramalkan “Wong cilik bakal lungguh dhingklik ongklak-
angklik, klambine lurik, wong gedhe klambine bathik, lungguh bale lera-lere.” 

Pupuh Dhandhanggula Serat Sabda Pranawa berikut menandai bahwa ramalan 
politik itu masih jauh dari realitas. 

Ninggal maring pakarti tan yekti 
Teteg nata ngastuti praentah 
Tansah saregep ing gawe 
Ngandhap lan luhur jumbuh 
Boya ana cengil-cengil 
Tut-runtut golong karsa 
Sakehing tumuwuh 



Wantune wus katarbuka 
Tyase wong sapraja kabeh mung harjanti 
Titi mring reh utama 
Kalau saya cermati, perilaku bangsa ini jauh dari ramalan R. Ng. Ranggawarsita. 

Politik kita masih bergerak pada “politik jangkrik”. Nyaring di sebelah sana, padahal 
fenomena sesungguhnya tak nyaman. Oleh pujangga besar yang dipuja-puja ini, 
bangsa ini akan “ninggal pakarti tan jekti”, artinya meninggalkan perbuatan jelek. 
Ternyata, di tengah perjalanan politik bangsa ini, justru berkebalikan dengan ramalan. 
Kalau saya perhatikan, politik kampus pun semakin tajam. Dengan lagak meniru 
menteri, pemilihan pejabat memiliki suara 35%, mengesampingkan pilihan mahasiswa, 
Kalau begitu, bagaimana mungkin ramalan politik tentang ngandhap lan luhur jumbuh, 
hanyalah isapan jempol. 

Yang mungkin terjadi, atas bawah selalu ada jarak. Kerenggangan sosial, selalu 
menjadi pemicu ketidakpuasan bangsa ini. Orang bawah yang memilih wakil (DPR), 
ternyata sudah didorong oleh material. Konsep “harjanti”, berarti sulit ditemukan di 
tengah perjalanan politik bangsa, dari “dunia kecil” (kampus) sampai ke “dunia besar” 
(negara). Bagaimana mungkin mau “harjanti”, kalau membuat skripsi “diatur-atur”, tanpa 
kebebasan. Semua diatur-atur oleh orang yang kurang begitu paham. Pernah saya 
membimbing mahasiswa, gunakan kata “saya” dalam skripsi, mengapa tidak. Ketika 
akan diuji, calon penguji sudah komentar sinis.  

 
Maratani mring saindenging bumi 
Kehing para manggalaning praja 
Nora kewran nandukake 
Pakarti agal lembut 
Pulih kadi duk jaman nguni 
Tyase wong sanagara 
Teteg teguh-teguh 
Tanggon sabarang sinedya 
Datan pisan ngucira ing lair batin 
Kang kesthi mung reh tama 
Sungguh ironis. Semua ramalan pada tembang di atas, banyak yang 

berseberangan dengan fenomena sesungguhnya. Betulkan kini yang memegang 
kekuasaan “teteg teguh”? Saya kira, hal itu hanya ada dalam dunia dongeng dan 
wayang. Kalau saya saksikan, politik kita belum sejalan dengan bayangan sang 
pujangga. Politik kita masih sebatas politik “jangkrik genggong”. Sungguh celaka, oh 
politik! 

Di bawah ini banyak ramalan politik lepas, yang saya duga hasil pemikiran R. 
Ngabehi Ranggawarsita. Mungkin, ada baiknya perlu direnungkan, agar kita paham apa 
yang sebenarnya terjadi, telah, dan mungkin terjadi. 

Serong nggendhong,  
lugu keblenggu 
Ngangkrang ngrangsang gunung Mrapi 
Apik ditampik ala diuja 
Ela-elo wong Jawa kari separo,  
Landa kari sajodho Cinane gela-gelo 



Wektu iku akeh dhandhang diunekake kuntul,  
kuntul diunekake dhandhang 
Wong cilik mendelik wong gedhe gumedhe akeh godhane,  
sing mlarat munggah pangkat 
Keong lurik separan-paran 
Pak cilik golek dalan 
Pak gedhe bakal teka 
Wong Jawa bakal cilaka 
Wewe menek klapa 
Ramalan di atas merupakan refleksi kepemimpinan di jaman wolak-walik. Jaman 

wolak-walik memang sudah sering muncul setiap ramalan. Begitulah politik jangkrik 
genggong yang sedang berkeliaran. Di jaman ini, orang yang bertindak selingkuh 
seringkali tetap untung (nggendhong). Orang yang jujur (lugu), ternyata malah 
mendapatkan malu. Inilah potret jaman yang serba aneh, yang baik dikatakan jelek 
begitu sebaliknya. Di era semacam ini, kebenaran hidup semakin kabur. 

Jaman yang serba wolak-walik memang terkena imbas politik jangkrik genggong. 
Jangkrik genggong senantiasa ada proses nglimpe. Nglimpe, adalah mengancam lewat 
diam-diam, sehingga mencari kelemahan orang lain. Nglimpe juga watak pimpinan 
yang mencari-cari, sekedar mencari popularitas. Biasanya pimpinan sering ada yang 
membunuh dari belakang. Mereka sembunyi, ternyata menikam dari belakang. Hanya 
orang yang waspada yang akan selamat menghadapi jangkrik genggong. 

 
D. Politik Misuh dalam Sastra 

Di mata R. Ng. Ranggawarsita, kalau saya baca Serat Jayengbaya, hidup ini tidak 
ada kepastian. Hidup ini serba tidak enak. Untuk menjadi apa pun terasa sulit. Terjun ke 
dunia politik, ada resiko. Terjun di dunia seni, sebagai dalang, niyaga, penari topeng, 
ada untung rugi yang relatif. Bidanga ekonomi, tidak selalu menjanjikan. Menjadi blantik 
jaran, kalau sedang untuk, memang enak, tetapi kalau sedang rugi, jatuh menunggang 
kuda,lebih parah.  

Sang pujangga, merasa repot menjadi apa pun dalam hidup ini. Yang unik, dia 
memanfaatkan politik misuh. Kata tobil selalu menjadi ungkapan yang khas. 
Kekhawatiran hidup selalu menyelimuti tiap orang, birapun telah memiliki kdudukan 
politik. Bahkan ada kata yang lebih kasar lagi untuk misuh, yaitu pothet dan pethut. Hal 
itu sebenarnya merupakan ungkapan kejengkelan. Menurut dia, permainan politik 
memang cukup kejam. 

Tobil muktiku kepati 
Sasat setan sri serabat 
Nanging ya ana watire 
Yen ketanggor bekel desa 
Gedhug gedhig manggala 
Galak marang goprak gapruk 
Dhasar pothet pethut desa 
(Serat Jayengbaya, pada 60) 
 
Yang dimasalahkan pujangga dalam hidup ini amat beragam. Intinya, bahwa hidup 

ini memang selalu penuh dengan setumpuk kekecewaan. Berani hidup, berarti berani 



menanggung kekecewaan. Terlebih lagi, kalau sang  pujangga sudah dibuat jengkel 
oleh situasi, keadaan politik, pisuhan pun sering muncul.  

E tobil selikur ari 
Dadi nora mantra mami 
Pangan gawane priyangga 
Tobil lole ngrasa aneh 
Tanapi kang dadi sasar 
Samangsa kurang yitna 
Nalika drel obatipun 
Kakehan wuluhe pecah 
(Serat Jayengbaya, pada 209) 
 
Alah tobil tobil nabi 
Ah tobat sakabat papat 
Pepet napasku nganti pet 
Wis wis pirang bab kewala 
Wilangane nggaota 
Tanapi kang perlu lungguh 
Meksa nganggo bebaya 
(Serat Jayengbaya, pada 234) 
 
E tobil jebule kongsi 
Kedhaut-dhaut mangkana 
lelabuhane wong kesed 
luwih meneh tan sayogya 
mondhok nganggo sungkanan 
kaniaya aranipun 
marang badane priyangga 
(Serat Jayengbaya, pada 238) 
 
Sungguh, otak kita ini kotor. Yang pertama,otak kita ini dikotori “uteg urang”, 

sehingga tolol untuk berpikir jernih tentang politik. Orang berpikir politik selalu dihubung-
hubungkan dengan kekuasaan. Orang berpikir politik ketika menyimpan kata saya, 
diganti dengan kalimat pasif “di”.  

Teodor Geiger (Geertz, 1992:7) menyatakan politik dan ideologi itu dekat, sulit 
dipisahkan. Ideologi itu sebuah gagasan atau pemikiran. Biarpun pemikiran, kalau 
dilandasi realitas, itulah kecemerlangan. R. Ng. Ranggawarsita, adalah seorang 
politikus yang mendasarkan sebuah realitas itu, sebuah fakta yang dirasakan. Kalau 
boleh saya ungkapkan: “Itulah yang saya rasakan selama ini. Di depan mata saya, 
politik di jagad ini sudah bengkok. Seperti bengkoknya sebuah sabit, siapa yang 
mampu meluruskan. Kalau sabit itu dibakar sampai merah, mampukah diluruskan 
dengan kehalusan tangan.” Begitulah intisari, Serat Kalatidha. 

Di jaman yang serba tidak pasti, memang tidak mudah pengambilan keputusan. 
Padahal seorang pimpinan memang harus mengambil keputusan. Saya setuju dengan 
Geiger, yang memiliki pemikiran jitu. Katanya, pikiran yang ditentukan oleh fakta sosial 
dan budaya, bagaikan arus yang jernih, tembus pandang. Gagasan itu ada kalanya 



juga sebagai sungai yang jorok, penuh lumpur, dan dikotori kenajisan. Sungai pertama, 
bikin sehat. Sungai kedua itu racun. 

 
E. Politik Semar 

Dalam lakon apa saja, Semar selalu hadir. Dalam lakon Semar Mbangun 
Kahyangan, dia menjadi tokoh sentral yang memimpin berjuangan melawan kebatilan. 
Ketika bathara Guru dianggap tidak pecus memimpin Kahyangan Junggring Salaka, 
Semar baru turun tangan. Tokoh ini juga sering muncul sebagai sebuah ironi 
kepemimpinan, misalkan dalam lakon Resi Dandang Seta. Semar berubah wujud 
menjadi seekor burung raksasa, yang mengalahkan para satria. Tindakan itu dilakukan, 
karena Semar hendak mengingatkan pada bendara yang dianggap telah lancing, yaitu 
Arjuna. Arjuna dianggap pernah berbuat tidak sopan pada Semar. Maka Semar 
berupaya mengingatkan, agar Arjuna kembali ke jalan lurus. 

Semar itu merupakan tokoh misterius dalam pewayangan. Dia seorang pimpinan 
yang kaya permainan politk canggih. Dia pernah diludahi Arjuna, tetap diam. Dia selalu 
melibatkan (partisipasi) anak-anaknya, Gareng, Petruk, dan Bagong dalam mengambil 
keputusan. Ini menandai tradisi politik yang oleh Lazarusli (Samiana Dkk, 2006:8) 
disebut delibelirative democracy, artinya melibatkan masyarakat secara langsung dalam 
mengambil putusan. Kebersamaan tampaknya menjadi acuan dalam sukses tidak 
kepemimpinan.  

Berkaitan dengan keterlibatan kelompok dalam mengambil kebijakan, ada enam 
rumus politik Semar yang ditawarkan R. Ng. Ranggawarsita, yaitu: (1) lila nirmala 
linggih, artinya ikhlas dan duduk dalam pimpinan tidak menyakiti orang lain, (2) olahing 
dedugi, artinya selalu penuh pertimbangan dalam bertindak, (3) watara nimbangi, 
penuh kehati-hatian, dapat mempertimbangkan aspirasi orang lain, (4) pradeksaning 
prayogi, artinya tepat dalam pengambilan kebijakan, (5) lumawaning wani, artinya 
berani menghadapi musuh yang memang keliru, (6) anganam anuntagi, penuh 
pertimbangan nalar dan dapat menyelesaikan masalah. Manakala para pemegang 
saham politik di berbagai lini kehidupan mampu menjadi Semar, mungkin dunia ini lain 
yang musti terjadi. 

Politik Semar adalah upaya kepemimpinan yang menghendaki kedamaian. 
Kepemimpinan tidak dilakukan secara paksa dan grusa-grusu. Dalam teori Turner, 
Douglas, Epskamp (2005:54) Semar adalah figure yang mencerminkan ketertiban, 
sedangkan bathara Guru sebagai perusak. Semar sebenarnya tidak jelas kelas 
sosialnya, karena sebagai pembantu sekaligus penasehat. Begitulah tokoh Semar yang 
menjadi pimpinan sekaligus bawahan. Dia dapat memimpin dan menrasakan sebagai 
bawahan. Atasan pun ketika dinasehati Semar tidak merasa tersinggung. 

Rumus Ki Lurah Semar, sebenarnya sudah banyak dikemukakan oleh berbagai 
kalangan. Semar senantiasa berprinsip baya sira ngudi kamardikan kudu wani 
ambrastha dur angkara. Inilah getah eling lawan waspada, yang menjadi inti sikap 
politik sang pujangga agung itu. Berikut adalah tembang yang layak dicamkan. 

Angagem basa den sambang liring 
Liring larad yen kaduk gumisa 
Waluya tiwas temahe 
Bisa warangkanipun 
Denya ngrasuk rasaning kardi 



Satataning tamtama 
Tan mantra ing smu 
Nis naya ingenteka 
(Serat Nitisruti, pada 12) 
 
Brataning hyang Endra purweng kawi 
Sira ngudanaken kramaning rat 
Amarteng rat jagane 
Sotya dana sumawur 
Tan ana tan winarteng bumi 
Gumanti Yama Brata 
Dhumendheng karma dur 
Jana gelahing bawana 
Menggah ing braya si tan apilih 
Maling maluya pejah 
(Serat Nitisruti, pada 12) 
Dari berbagai bacaan, tampaknya R. Ng. Ranggawarsita itu memang pujangga 

yang kaya ilham. Ada tiga hal yang menggoda pikiran saya, ketika membaca karya R. 
Ng. Rangawarsita. Pertama, saya menduga, dia memang memiliki keinginan jadi raja 
yang adil. Kedua, dia tampak ada kecenderungan berpolitik praktis, lewat jalur religi, 
budaya, dan sosial, Ketiga, dia ingin melakukan “kudeta politik”, ketika harapannya 
pupus. Tiga hal itu, didorong oleh keadaan di sekelilingnya yang semakin: bosok, bejat, 
dan bobrok. Dalam bahasa politik saya, kalau keadaan itu tidak “diamputasi”, memang 
membahayakan.  

Dengan demikian, berpegang teguh pada politik Semar berarti harus pandai 
menempatkan diri (empan papan). Semar senantiasa tahu diri. Dia memiliki sifat toleran 
sehingga tidak pernah kawatir apa pun menghadapi bahaya yang mungkin 
menimpanya. Namun, ketika dia harus marah, tidak ada seorang pun yang mampu 
menolaknya. Dia selalu menyelesaikan persoalan bangsa secara bijak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB XI 
KEPEMIMPINAN JAWA DALAM WAYANG 
 
A. Wayang sebagai Potret Ajaran Kepemimpinan 

Wayang merupakan pancaran ajaran kepemimpinan Jawa. Di dalam pertunjukan 
wayang, sering melukiskan satuan moral dan identitas sosial. Kesadaran antara yang 
memimpin dan dipimpin diolah dan dikreasi oleh penghayatan dalang. Dalang yang 
mampu member ruh tindakan wayang sebagai pimpinan yang tegas, klemak-klemek, 
dan bijaksana. Biasanya, seorang dalam hendak menanamkan ideologi kepemimpinan 
lewat tokoh, antawecana, suluk, banyolan, dan lain-lain. 

Jatman (1997:25) menyatakan bahwa wayang adalah gambaran simbolik ketika 
orang Jawa mencari makna kehidupan. Lakon-lakon wayang melukiskan bagiamana 
hidup ini dijalankan. Wayang adalah gambaran hidup manusia. Hidup manusia penuh 
dengan ideologi. Pertunjukan wayang selalu merujuk pada komunitas orang yang 
memimpin dan dipimpin. Berbagai tokoh wayang merepresentasikan pribadi seorang 
pemimpin bangsa. Tidak hanya tokoh yang menjadi raja, melainkan sebagai prajurit, 
pendeta, punakawan, satria, dan sebagainya adalah pimpinan. Masing-masing tokoh 
memiliki wajah, cara bicara, cara berjalan, dan sejumlah tindakan kepemimpinan. 

Mulder (2001:83) menyatakan bahwa dalam kehidupan orang Jawa selalu ada 
stratata. Orang yang dihormati, dalam wayang pun dijadikan acuan pimpinan. Biasanya 
tokoh pendeta, resi, raja, Begawan adalah figur sesepuh yang dalam ideologi Jawa 
harus dihormati (disubya-subya). Mereka itu oleh orang Jawa disebut pepundhen. 
Apabila para bawahan berani menentang, secara ajarans bawahan dianggap dosa 
(duraka), bahkan suatu saat akan mendapatkan kutuk (kuwalat). Atas dasar ideologi 
semacam ini, penghormatan dalam wayang selalu diwujudkan pada saat bertemu 
dalam pakeliran satu sama lain melakukan sembah. Semabha menandai ideologi 
antara atasan dan bawahan memiliki hirarkhi. 

Antara prabu Baladewa dan prabu Kresna yang sama-sama saudara sekandung, 
memiliki kekhasan dalam memimpin negaranya. Keduanya kadang menunjukkan figur 
kepemimpinan yang bertolak belakang, yang satu keras dan mudah marah (kodo), yang 
satunya lagi lebih bijak. Temperamen setiap tokoh wayang hampir selalu berkaitan 
dengan wajah mereka. Wajah menjadi acuan ki dalang dalam memainkan wayang, 
ketika tokoh harus mengambil keputusan. 

Dalam filsafat jawa nilai dasar ontologis kehidupan diejawantahkan di dalam 
bentuk seni wayang. Maka dalam wayang akan menunjukkan ciri-ciri dasar filsafat jawa 
di dalam pergelarannya, sehingga dasar ontologis bagi wayang adalah usaha untuk 
mencapai kesempurnaan atau kasunyatan. Kesempurnaan atau kasunyatan itu tidak 
saja harus bersifat rasional dan empiris tetapi juga harus mengandung unsur rasa yang 
menjadi ciri khasnya. Dengan demikian, wayang akhirnya dikontekskan dengan rasa 
dalam kehidupan nyata manusia 

Jika kita menonton wayang purwa, baik yang dipagelarkan semalam suntuk 
maupun yang dipergelarkan dalam bentuk pakeliran padat, maka jika direnungkan 
benar-benar didalamnya terkandung banyak nilai serta ajaran-ajaran kepemimpinan 
yang sangat berguna. Semua yang ditampilkan baik berupa tokoh dan yang berupa 
medium yang lain di dalamnya banyak mengandung nilai dan filosafi kkepemimpinan. 
Filosofi kepemimpinan dalam wayang disampaikan secara simbolik dalam berbagai 



lakon, misalnya Sembadra Ratu, Gatutkaca Ratu, Ontosena Ratu, Baging Ratu, Wahyu 
Cakraningrat, dan sebagainya.  

Secara gampang, bila diperhatikan simpingan wayang, maka telah terbentuk 
falsafah simbolik kepemimpinan Jawa. Simpingan kanan melambangkan seorang 
pimpinan yang baik, simpingan kiri melambangkan tokoh yang jelek atau buruk. Jika 
simpingan tidak salah, berarti tokoh di sebelah kanan dalang, andaikata dimainkan 
sebagai pimpinan adalah tokoh yang berkepribadian pemimpin yang lurus. Adapun 
tokoh di sebelah kiri, biasanya berwajah merah, pendukung pimpinan yang belok-belok, 
korupsi, nepotisme, dan segala wujud diktator. Demikian halnya jika melihat perangnya 
wayang, maka wayang yang diletakkan atau diperangkan dengan tangan kiri sering 
mengalami kekalahan. Tetapi hal ini tidak semua benar. Seringkali dalam alam 
kasunyatan justru bangsa atau orang yang buruk/jahat, bodoh, banyak uang, banyak 
dukungan,  seringkali mendapatkan ‘kemenangan’. 

Yang menjadi masalah, adalah tokoh yang tidak disimping, berada dalam kotak. 
Tokoh dalam kotak disebut tertidur (sumare), suatu saat akan dimainkan pula oleh ki 
dalang. Umumnya, tokoh wayang dalam kotak hanya sebagai anggota, bala dhupak, 
dan rakyat kecil. Dari sisi hakikat, antara wayang yang disimping di kanan dan kiri pada 
akhirnya juga akan masuk kotak. Maksudnya, baik pemimpin maupun yang dipimpin, 
akhirnya juga akan menuju sangkan paran. Semua tokoh wayang akan menjadi satu 
dalam sebuah kota. 

Wayang adalah sumber ajaran kepemimpinan Jawa. Dunia wayang banyak 
menawarkan pilihan hidup. Konfrontasi selalu ada dalam wayang, begitu pula dalam 
kehidupan sehari-hari. Manusia Jawa selalu hidup dalam segmen konfrontasi. Namun 
ada yang mampu mengelola konfrontasi, hingga tidak meledak menjadi sebuah 
peperangan. Jika dalam wayang sering ada peperangan, misalkan antara Pandawa dan 
Kurawa, karena ajaran kepemimpinan yang hendak ditanamkan bercampur dengan 
pendukung baik dan buruk. Ajaran hitam putih, benar salah, selalu ada dalam wayang. 
Jarang wayang yang menunjukkan prilaku abu-abu. 
 
B. Pertunjukan Ruwatan Pemimpin  

Pertunjukan wayang kulit adalah potret kepemimpinan bangsa. Murtono 
(1986:162) menjelaskan bahwa pertunjukan wayang sekaligus sebagai wahana menuju 
atau mencari sampurnaning pati. Dalam lakon Dewa Ruci, tokoh Bratasena merupakan 
tauladan seorang pimpinan yang mencari kesempurnaan hidup. Pimpinan tidak sekedar 
berpikir sesaat, melainkan memikirkan hidup masa depan (di akherat). Bratasena 
mampu meruwat diri, melalui laku perihatin yang amat panjang. Tokoh ini sengaja 
melakukan ruwat, agar tahu siapa dirinya ketika menjadi pimpinan. 

Memang harus diakui bahwa nuansa kepemimpinan selalu ditentukan oleh 
kepiawaian dalang. Dalam studi kasus pak Suprapto, seorang penghayat kepercayaan 
ketika menjadi dalang tentu nuansa kejawen amat kental (Cederroth, 2001:214). 
Kejawen merupakan inti kebatinan Jawa. Maka dalang yang menghayati kebatinan, 
apabila mendalang juga akan menyemaikan konsep kepemimpinan ala kejawen. Dia 
seorang pengikut paguyuban Jendro Hayuningrat Widodo Tunggal di Malang. Wayang 
dia jadikan acuan untuk menyebarkan ajaran kejawen. Dia memimpin paguyuban 
sekaligus sebagai dalang. Jadi pimpinan apa pun kalau sudah menghayati wayang, 



akan terpengaruh dalam hidupnya. Ternyata dia juga sering melakukan meditasi 
sebelum mendalang. 

Keterkaitan antara wayang dengan sejumlah paguyuban penghayat kepercayaan 
memang tidak terelakkan. Hal itu sah-sah saja untuk menyebarkan ajaran kejawen 
lewat wayang. Wayang menjadi media kepemimpinan kejawen. Hal yang sama juga 
terjadi pada paguyuban Sapta Darma, yang menggelar wayang kulit dalam kerang 
peringatan Malem Siji Sura. Peringatan ini sekaligus untuk mengajak anggota 
menghayati wayang dalam lakon Dewa Ruci.  

Ki Timbul Hadi Prayitno pun seorang penghayat kejawen, sehingga ketika 
menggelar lakon wayang banyak menyebarkan konsep kepemimpinan Jawa. Konsep 
pemimpin Jawa dia semaikan melalui lakon-lakon ritual, misalnya Ruwatan Murwakala 
dan Sesaji Rajasuya. Rusdy (2012:1) menyatakan bahwa Ki Timbul adalah dalang 
ruwat yang masih memegang tradisi. Menurut dia, jagad kepemimpinan bangsa pun 
perlu “diruwat”, agar segera luwar saka panandhang, luwar seka wewujudan kang 
salah. Artinya, manakala pemimpin bangsa ini mau menjalankan ruwatan, akan jauh 
dari tindakan sukerta (kotor).  

Menurut hemat saya, negara dan bangsa ini memang sedang tercebur ke jurang 
yang kotor. Semua pemimpin sedang nyaris terkena sukerta. Beberapa partai seperti 
Demokrat dan PKS, akhir-akhir ini para pimpinannya sedang terkena kasus korupsi 
yang luar liasa jumlahnya. Hal ini jelas bahwa mereka sedang kotor jiwanya. Ketika 
mencalonkan sebagai anggota legislatif dan diangkat menjadi menteri, tentu merasa 
bersih, namun setelah masuk ke sistem jika tidak diruwat pimpinan akan semakin kotor. 
Pemimpin kotor itu, akan dicemooh dalam masyarakat. Oleh karena itu, para pimpinan 
perlu segera melakukan bersih diri dengan cara meruwat jiwa. 

Wayang sungguh cocok untuk menyemaikan ajaran kepemimpinan. Lewat ritual 
ruwatan, menandai bahwa ada niat pimpinan untuk membersihkan diri. Kalau orang 
Jawa mengungkapkan “aja cedhak-cedhak kebo gupak”, artinya jangan dekat-dekat 
dengan kerbau yang gupak, nanti akan terkena kotoran, sungguh ada benarnya. Ketika 
pimpinan bangsa ini dekat dengan kebo gupak, hasilnya adalah pimpinan yang korup. 
Pimpinan yang menyedot uang rakyat untuk kepentingan partai,diri sendiri, dan 
grativikasi seksual, akan menjadi sampah masyarakat. 

Dalam penelitian Basuki (2010), disebutkan panjang lebar bahwa semua teks 
(enam teks) pertunjukan wayang kulit Jawa Timuran ternyata memproduksi wacana 
tentang kepemimpinan, terutama karena tokoh-tokoh dalam wayang kulit adalah para 
raja dan satria. Pada bagian lain dari penelitian ini, terungkap bahwa wacana 
kepemimpinan dalam wayang kulit Jawa Timuran adalah bagian dari wacana 
kepemimpinan Jawa pada umumnya. Misalnya, kepemimpinan Jawa tidak terlepas dari 
konsep wahyu, sehingga dalam konsep Jawa, seorang pemimpin akan menjadi baik 
dan kuat bila ia mendapatkan wahyu (lihat Basuki, 2010). Dalam konteks masa kini, 
tidak semua orang jawa mengenal konsep wahyu tersebut, tetapi mereka yang 
mengenal wayang kulit memahami dengan baik bagaimana tokoh-tokoh pemimpin 
dalam wayang kulit, yang menjadi referensi kepemimpinan Jawa, perlu mendapatkan 
wahyu agar bisa menjadi pemimpin yang berhasil. Dalam makalah ini dibahas wacana 
kepemimpinan Jawa (Timur) dalam hubungannya dengan nilai-nilai tradisional dan 
pasca-tradisional. 



Biasanya, lakon yang terkait dengan wahyu mengenal model nitis (penjilmaan). 
Nuansa Hindu memang terasa dalam konsep wayu. Lakon seperti Wahyu 
Makutharama, Wahyu Panca Purba, dan lain-lain merupakan bentuk perwujudan 
anugerah kepemimpinan. Kepemimpinan Jawa jelas tidak hanya diperoleh secara 
lahiriah, melainkan berasal dari sebuah laku perihatin. Untuk mendapatkan wahyu, 
selain ada unsur pulung (kabegjan) juga laku perihatin yang dibutuhkan. Untuk 
mendapatkan wahyu, seorang tokoh wajib melakukan gerakan spiritual. 

Pemimpin bangsa dapat meneladani aneka jenis ruwatan, sebagai upaya spiritual 
pembersihan diri. Menurut Rusdy (2012:19-32) ada tiga jenis ruwatan penting dalam 
masyarakat Jawa, yaitu (1) ruwatan murwakala, yaitu untuk pembersihan diri dari 
kotoran, (2) ruwatan sudamala, yaitu ruwatan yang berguna untuk melepaskan diri dari 
rasa bersalah, pasrah, dan berserah diri.Biasanya ruwatan ini juga dilakukan di Bali 
dalam tari-tarian ritual, dan (3) ruwatan makukuhan, artinya ruwatan untuk pembersihan 
tempat (pekarangan), misalnya ada ruwat bumi. 

Ruwatan murwakala tampaknya yang paling tepat untuk meruwat para pimpinan 
yang kotor. Ruwatan ini, sebagai ibarat seorang pimpinan yang dililit perbuatan bathara 
Kala. Dia sedang lupa diri, lupa mengelola waktu (kala), sehingga menjadi mangsane 
bathara Kala. Dia jatuh ke lubang hitam, karena tergoda oleh nafsu. Oleh sebab itu, 
dalam dunia kebatinan Jawa orang tersebut harus diruwat. Tatacara meruwat menurut 
para penganut kebatinan amat beragam. Penganut kebatinan Sumarah Purbo, di 
Pandak Wijirejo Bantul dan paguyuban Trisoka di Parangtritis, memiliki tradisi tersendiri 
dalam ruwatan. Umumnya, ruwatan kebatinan Jawa tetap menggunakan wayang 
sebagai wahana ruwat.  

 
C. Gambaran Suasana Kepemimpinan Adil Makmur 

Kepemimpinan adil dan makmur adalah keinginan semua rakyat. Wayang 
merupakan gambaran kepemimpinan yang bercorak adil makmur. Sejauh saya sering 
menonton wayang sejak kecil, sudah terpikir bahwa ada watak-watak pemimpin yang 
keras dalam sebuah pertunjukan. Sambil membeli kacang dan makan di bawah pohon 
jeruk, memang enak menonton wayang. Bahkan pertunjukan di waktu malam pun juga 
menarik minat saya untuk memperhatikan, aneka hal yang hendak ditanamkan oleh 
dalang lewat wayang. Orang-orang di desa saya, Prangkokan, Purwosari, Girimulyo, 
hampir setiap waktu ada wayang, terkait dengan berbagai peringatan hari-hari besar, 
ritual manten, ritual supitan, dan pencalonan lurah. 

Wayang bagi masyarakat desa merupakan gambaran suasana kepemimpinan. 
Suasana kepemimpinan yang damai, tentu menjadi harapan semua pihak. Sutardjo 
(2006:87) menegaskan bahwa wayang itu sebuah gambaran nilai kehidupan yang 
tinggi. Di antara nilai yang sangat diharapkan adalah keadilan dan kemakmuran. Adil 
berarti tata kepemimpinan yang merata, tidak membeda-bedakan, dan tepat sasaran. 
Misalnya pembagian sembago dan BLSM tunai sebagai akibat dari kenaikan BBM 
mulai Juni 2013, di Kulon Progo dan beberapa tempat lain sudah memunculkan 
masalah sosial baru. Kecemburuan sosial selalu munncul dalam pembagian apa saja. 
Hal ini menjadi potret ketidakadilan, serta ketidakmakmuran masyarakat. Yang baik 
tentu saja keadaan masyarakat itu adil dalam kemakmuran dan makmur dalam 
keadilan. 



Pertunjukan wayang kulit, memang cocok bagi seorang calon lurah, menjadi 
wahana kampanye estetis. Dalam pertunjukan yang mengajak para warga beraspirasi 
itu, konon memang amat mujarap diformat lewat pertunjukan wayang. Wayang 
memang penuh tokoh kepemimpinan sehingga tepat dijadikan wahana promosi. Dalam 
pertunjukan wayang, wacana kepemimpinan bisa dijumpai pada awal pertunjukan, yaitu  
pada adegan jejer pembukaan yang menampilkan seorang raja, para punggawa 
pemerintahannya, serta  kerabatnya. Tenru saja hal ini banyak terjadi pada wayang 
yang masih taat pada pakem. Pertunjukan wayang modern, seringkali sudah tidak 
begitu mengikuti proses pertunjukan tradisi. 

Dalam adegan jejer ini nilai-nilai tentang kepemimpinan sering dibicarakan, 
terkadang oleh seorang raja yang dianggap bijaksana, terkadang oleh pendeta yang 
dianggap mumpuni, atau oleh dewa yang turun dari kahyangan. Setiap adegan selalu 
ada pembicaraan tentang kepemimpinan. Kualitas kepemimpinan seorang raja juga 
diungkapkan dalam janturan jejer pembukaan  ketika dalang memberikan deskripsi 
tentang negara dan raja yang diperkenalkan dalam pertunjukan. Dalam pertunjukan 
tertentu, wacana kepemimpinan bisa muncul sepanjang pertunjukan, terutama jika 
lakon yang diangkat menyangkut perebutan kekuasaan atau wahyu yang bisa 
memperkuat kualitas kepemimpinan tokoh tertentu agar bisa mempertahankan 
kekuasaannya.  Jejer pembukaan biasanya memberikan deskripsi tentang kualitas 
kepemimpinan seorang raja. Yang sering disebut dalang adalah menyanjung seorang 
pimpinan dan kondisi negara. Konsep tata titi tentrem kerta raharja, menandai keadaan 
bangsa aman tenteram. Hal ini menandai bahwa pemimpin bangsa sedang jaya, 
sukses, dan tanpa ada kritik sedikit pun. Pimpinan negara dianggap mampu 
menyelesaikan segala keinginan rakyat. 

Dalam jejer ini  tergelar suatu negara yang dipimpin oleh seorang raja sebagai 
salah satu dari tokoh utama dalam lakon yang dipertunjukkan. Raja, sebagai pusat 
kekuasaan dalam dunia wayang, digambarkan dengan kualitas-kualitas kepemimpinan 
yang merupakan nilai-nilai kepemimpinan Jawa. Yang sering aneh, adegan 
Ngalengkadiraja, biarpun rajanya pendukung angkara murka budi candhala, artinya 
pendukung hal-hal yang tidak baik, dalang sering menyatakan panjang punjung pasir 
wukir loh jinawi. Konsep lohjinawi, adalah suasana kepemimpinan yang dianggap 
sukses, karena mampu mensejahterakan masyarakat. Konteks wayang kulit Jawa 
seperti tergambar dalam lakon-lakon  Rabina Bambang Irawan, Cahyo Piningit,  Adege 
Kutho Cempolorejo dan Narasoma Krama, jelas melukiskan praktik kepemimpinan. 
Lakon wayang tidak harus berkisah tentang berdirinya suatu negara, yang 
menyuarakan kepemimpinan. Kepemimpinan selalu hadir dalam konteks lakon apa 
saja, seperti lakon wahyu, pernikahan, perebutan negara, dan sebagainya. 
 Menurut penelitian Basuki (2010) dalam lakon Rabine Bambang Irawan yang 
mengisahkan pernikahan bangsawan dalam wayang yang sebenarnya tidak banyak 
berhubungan dengan dunia politik dan kekuasaan. Tetapi sebagai cerita kaum 
penguasa, cerita wayang selalu mengandung hal-hal yang mempunyai relasi dengan 
kekuasaan dan kepemimpinan. Lakon ini dimulai dengan jejer negara Dwarawati, 
kerajaan yang dipimpin oleh Kresna. Dalam janturan Kresna disebut sebagai Sri 
Narendra Bethara Kresna  atau Raja Agung Bethara Kresna. Kresna mendapat gelar 
Bethara karena ia adalah titisan dewa Wisnu. Sebagai raja agung, Kresna digambarkan 
sebagai berikut: 



Sri Narendra Bethara Kresna . . .  Lenggah wonten pasewakan agung 
mencorong tejane pindha dewane, Bethara Wisnu ingkang ngejawantah . . .   
(CD. 1) 
[Raja Agung Bethara Kresna  . . . Duduk di pertemuan agung berkilau sinarnya 
seperti dewanya, Bethara Wisnu yang turun dari kahyangan . . .] (CD. 1) 

Dalam dunia wayang, Kresna adalah inkarnasi dari dewa Wisnu, sehingga 
memiliki wibawa dan kesaktian yang luar biasa. Wibawa tersebut juga menggambarkan 
besarnya kekuasaan raja. Raja adalah pusat kekuasaan, dan semakin besar sinarnya, 
semakin besar pengaruhnya. Mengenai hal ini, Anderson (1990: 76-77) menuliskan 
sebagai berikut: 

Gambaran yang paling tepat bagi tata pemerintahan Jawa, barangkali, adalah 
suatu kerucut cahaya yang disorotkan ke bawah oleh suatu lampu pemantul . . . . 
pancaran cahaya lampu yang berangsur-angsur menyurut dan bahkan memudar 
seiring dengan meningkatnya jarak dari bola lampu adalah kiasan yang tepat 
bagi konsepsi Jawa bukan hanya tentang struktur negara tetapi juga hubungan 
pusat pinggiran dan kedaulatan teritorial.   

Tata pemerintahan dalam dunia wayang adalah refleksi dari tata pemerintahan 
Jawa, karena wayang tumbuh saling mempengaruhi dengan perkembangan kekuasaan 
Jawa.  Raja yang bersinar terang adalah raja yang besar wibawanya dan luas 
jangkauan kekuasaannya. Sebagai cerita klasik dengan tokoh-tokoh  kaum bangsawan, 
tentu saja nilai kepemimpinan dalam wayang bersifat feodal. Sebagai produk budaya 
feodal, sifat-sifat luhur dalam tokoh pewayangan adalah contoh bagi kaum pemimpin 
yang berpusat kepada raja. Di jaman kerajaan, wayang adalah produk budaya yang 
efektif untuk pencitraan seorang raja sebagai pemimpin yang agung dan berwibawa.  

Dalam Rabine Bambang Irawan wibawa raja digambarkan dengan kehadiran para 
pejabat negara sebagai berikut:   

. . . sowaning para wadya bala yen cinandra pindha peksi perjangga lelana 
candrane.  Peksi manuk, perjangga glatik, lelana alap-alap, pindha manuk glatik 
sinamber alap-alap, pating jepiping  sowaning para wadya bala ajrih nampi 
dhawuh pangandikaning Sri Nalendra Bethara Kresna . . . CD. 1) 
 
[. . . hadirnya para pejabat negara jika diibaratkan seperti peksi perjangga lelana. 
Peksi berarti burung, perjangga gelatik, lelana elang, seperti manuk gelatik 
disambar elang, para pejabat diam tertunduk takut menerima titah Sri Nalendra 
Bethara Kresna . . .] (CD. 1)    

Seperti yang terdengar dalam narasi yang disampaikan oleh dalang dalam 
janturan di atas, wibawa raja membuat siapa pun yang hadir terdiam, bahkan takut, 
yang diibaratkan seperti burung gelatik yang diam tak bergerak karena takut disambar 
elang. Berhadapan dengan seorang raja, kawula harus “tumungkul”  atau “tunduk-
merunduk di hadapan raja” (Moedjanto, 1987: 78) karena takut.  Ini menunjukkan 
bahwa raja adalah penguasa tunggal yang berhak menentukan segalanya bagi 
kerajaannya. Raja bahkan memiliki nyawa siapa pun di bawah kekuasaannya, yang 
bisa dilihat dalam dialog antara patih Udawa dengan Kresna: 

UDAWA. Menapa paduka badhe ngukum dosa pejah dumateng abdi dalem patih 
Udawa. Menawi paduka badhe ngukum dosa pejah, sampun ngentosi 



dinten mbenjang. Dalu menika jangga kula sampun sumanglung, kaka 
prabu . . . (CD. 1) 

[UDAWA. Apakah paduka hendak mengukum mati hamba patih Udawa. Jika 
paduka ingin menghukum mati hamba, tidak perlu menunggu hari esok. 
Malam ini leher hamba sudah siap, kaka prabu . . .] (CD. 1) 

Ucapan Udawa adalah bukti kesetiaannya terhadap raja, dengan menyerahkan hidup 
matinya jika ia melakukan kesalahan meski pun ia belum tahu kesalahannya.   Seorang 
patih pun ternyata hidup matinya ada di tangan raja, karena dalam dunia wayang raja 
adalah pemilik negara dan segala isinya, termasuk manusianya. 
 Oleh tokoh lain, janda Kadarsih, Kresna juga disebut sebagai “ratu gung 
binathara” (CD bag. 1) ketika tanpa ia sangka lamarannya diterima.  Raja gung 
binathara berarti “. . . raja besar seperti dewa. Raja yang memiliki pribadi agung, suci 
berwibawa, bijaksana, menjaga keadilan dan menegakkan hukum dianggap sebagai 
wakil Tuhan di bumi” (Khakim, 200785). Dalam janturan gaya ‘kulonan’, frasa “gung 
binathara” sering ditambah dengan frasa “bau dhendha nyakrawati” [pemelihara hukum 
dan penguasa dunia] (Moedjanto, 1987: 77-78). Ini menunjukkan bahwa raja 
mempunyai kekuasaan yang sangat besar karena ia adalah wakil Tuhan di bumi. 
Sebagai wakil Tuhan di bumi, ia harus adil dan bijaksana sehingga “kawula” atau 
rakyatnya dengan sukarela tunduk kepadanya.  Lebih jauh, ketika Baladewa datang 
dan meminta Kresna membatalkan lamaran janda Kadarsih dari desa Andong Sinawi, 
Kresna tidak bersedia karena ia harus menjaga “Sabda pandhita ratu, sepisan kedah 
dados, mboten kenging wola-wali” (CD bag. 1) yang berari “sabda pendeta raja, sekali 
harus jadi, tidak bisa berubah kembali”. Ini menunjukkan bahwa Kresna adalah raja 
yang menepati ucapannya, karena taruhannya adalah wibawanya sebagai raja. “Kalau 
sampai seorang raja atau pendeta tidak menepati apa yang diucapkan, dijanjikan atau 
dikaulkan, maka lebih baiklah baginya untuk mengundurkan diri” (ibid, 148). Raja yang 
menjilat lagi ludahnya adalah raja yang kehilangan sifat “gung binathara” dan tidak lagi 
memiliki “sabda pandhita ratu”. 
 Jejer pembuka Cahyo piningit, Adege Kutho Cempoloreja dan Narasoma Krama 
kurang lebih sama dengan jejer pembuka dalam Rabine Bambang Irawan karena 
sama-sama menggunakan jejer pakem umum Jawa Timuran. Janturan jejer 
pembukaan yang  diucapkan dalam Cahyo Piningit, Adege Kutho Cempolorejo dan 
Narasoma Krama kurang lebih sama  dengan janturan pembukaan pada Rabine 
Bambang Irawan dengan  beberapa perbedaan kecil. Prabu Pandu Dewanata dan 
Logasmo juga sama-sama disebut “mencorong tejane”  sebagai raja yang mempunyai 
wibawa dan kharisma. Juga disebutkan bagaimana mereka yang hadir dalam 
pasewakan agung diibaratkan “peksi perjangga lelana” dengan deskripsi yang kurang 
lebih sama. Bahkan seperti patih Udawa yang menyerahkan hidup mati kepada Kresna 
dalam Rabine Bambang Irawan, patih Permono Kusumo dari negara Banciangin juga 
menyerahkan hidup mati kepada  Logasmo dalam Adege Kutho Cempoloreja.  Ini bisa 
dipahami karena keempat dalang dalam teks-teks pertunjukan di atas menggunakan 
janturan standar wayang kulit Jawa Timuran.  Dalam janturan tersebut, raja, sebagai 
seorang pemimpin, digambarkan sebagai pemimpin yang memiliki ‘teja’ (sinar) yang 
membuatnya berwibawa dan memiliki kharisma. Kemudian, raja digambarkan memiliki 
sifat “gung binathara” dan  menepati “sabda pandita ratu”. Dalam Narasoma Krama, 
Mandrapati juga disebut sebagai raja yang “berbudi bawa leksana” yang berarti raja 



yang “penuh rasa keadilan; orang yang bijaksana dan baik hati, apa janjinya pasti 
dipenuhi” (Khakim, 2007: 87).  Sifat-sifat ini adalah sebagian dari sifat-sifat yang 
diimpikan dari seorang pemimpin dalam tradisi kepemimpinan Jawa. Dari teks-teks ini, 
bisa dilihat bahwa wacana kepemimpinan dalam wayang kulit Jawa Timuran tidak 
berbeda dari wacana dominan tentang kepemimpinan Jawa yang monarkis. 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa adegan wayang, antawecana, 
suluk, dan sebagainya merupakan suatu rangkaian peta kepemimpinan. Kepemimpinan 
dalam wayang sudah bernuansa kekuasaan sentral, yaitu raja sebagai pimpinan 
tunggal. Wayang melukiskan kepemimpinan yang penuh wibawa. Dalam wayang 
senantiasa ada adegan peperangan. Pola-pola kehidupan yang adil dan makmur pun 
dipertahankan oleh tokoh-tokoh. Bahkan setiap kerajaan, ingin mempertahan dan 
memperluas kekuasaan. 

  
D. Suksesi Kepemimpinan dalam Dunia Wayang 

Secara panjang lebar Sutardjo (2006:122-125) melukiskan bahwa dalam 
wayang terdapat upaya suksesi kepemimpinan. Gerak-gerik wayang selalu dipandu 
oleh dalang, untuk mewujudkan kepemimpinan tokoh. Setiap tokoh yang memiliki 
kedudukan satria, jelas termasuk pimpinan. Godaan hidup manusia di dunia ini ada 
tiga, yaitu harta, tahta dan wanita; dalam istilah Jawa dikenal dengan: kumrincinging 
ringgit, kumlubuking iwak, dan gumebyaring wentis. Ketiga hal tersebut sering 
menjadikan perebutan, sejak dari tingkat bawah hingga tingkat atas; baik masalah 
perebutan kekuasaan tingkat desa (kalurahan) maupun tingkat nasional (presiden). 
Terbukti banyaknya kasus pilkada, pemilihan pimpinan partai di negara kita yang 
terjadi keributan dan kekerasan. Sehingga keteladanan para pemimpin semakin 
hilang di hati rakyat, sikap keteladanan memudar menjadi tontonan. Lalu kepada 
siapa rakyat kecil ini akan bercermin dan mencari sosok atau figur pemimpin yang 
ideal? 

Ketiga godaan tersebut apabila tidak dikendalikan secara wajar dan 
proposional akan berdampak negatif dan vatal. Terbukti terjadinya berbagai 
peristiwa kekerasan, pembunuhan, peperangan, dan sebagainya di belahan dunia 
dewasa ini yang motifnya tiada lain karena ingin memperoleh keuntungan di antara 
ketiga godaan hidup di atas. Begitu pula dalam dunia wayang sering dipentaskan 
berbagai lakon `cerita', yang bertemakan perebutan kekuasaan, istri, perjudian, 
pembantaian atau pembunuhan, dan sebagainya. 

Pertunjukan wayang peninggalan para leluhur bangsa (raja, pujangga, wali) 
ternyata merupakan gambaran hidup dan kehidupan, sehingga tidaklah 
mengherankan apabila terdapat banyak pasemon `simbol', berbagai gambaran 
kehidupan yang pantas dijadikan salah satu acuan dan alternatif dalam menjalani 
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pergantian atau 
suksesi kepemimpinan dalam wayang tergantung pada raja. Raja yang akan 
menentukan siapa yang secara genesis harus menggantikan pimpinan.   

Dalam dunia pewayangan telah digambarkan, karena seialu menuruti godaan 
wanita dan tahta (kekuasaan) negara menjadi hancur, rakyat yang tak berdosa ikut 
terkubur; misalnya perilaku keserakahan Raja Alengka Prabu Rahwana. Karena 
hidupnya selalu diliputi nafsu seksual (sufiah) danan angkara murka (serakah); 
Prabu Dasamuka meskipun telah beristristri bidadari Dewi Tari, namun selalu 



mengejar titisan Dewi Widawati. Apakah telah bersuami ataupun belum tidak 
pandang bulu, tidak mau tahu. Dalam menuruti segala keinginannya: kekejaman, 
kekerasan, danan paksaan yang berbicara asalkan tujuannya tercapai. Sebagai 
akibatnya hidupnya tidak pernah puas dan tentram, selalu terbelenggu dan 
diperbudak oleh nafsu asmara dan mabuk kekuasaan. Dengan saudara sendiri tida-
k pernah rukun (Kumbakarna, Gunawan), bahkan kakak tirinya yang bernama Prabu 
Danapati raja Lokapala juga diserang danan dihancurkan, untunglah ditolong dewa 
dan Danapati diangkat menjadi dewa; terlebih dengan orang atau bangsa lain 
dianggapnya tidak ada. Tidak mau menerima saran danan kritik, selalu 
mengandalkan kesaktiannya yang amat dahsyat yaitu Aji Pancasonya; walaupun 
dalam memperoleh ajian itu juga karena mengkhianati danan menipu Resi Subali. 
Sangat arogan, kejam, diktator, adigang adigung adiguna, sapa sira sapa ingsun, 
manusia yang hilang kemanusiaannya. Dan kenyataannya semua keserakahan serta 
kesaktian Prabu Rahwana tersebut hancur oleh keutamaan, kearifan dan 
kebijaksanaan Prabu Rama; relevan dengan ungkapan Jawa: suradira jayaningrat 
lebur dening pangastuti. 

Perebutan kekuasaan (tahta) danan pergantian pemimpin atau raja yang 
sampai menimbulkan pertumpahan darah atau perang saudara diceritakan dalam 
cerita Perang Baratayuda; yaitu perebutan tahta kerajaan negara Astina, 
pertempuran antara para Pandawa dengan para Kurawa yang sebenarnya keduanya 
masih saudara, samasama keturunan atau darah Barata; maka pertempuran besar 
tersebut dinamakan perang Baratayuda Jayabinangun. Perang Baratayuda itu selain 
telah menjadi takdir Ilahi, juga terjadi karena ada sekelompok elit politik, pejabat 
kerajaan yang amat dekat dan dipercaya raja, bahkan masih keluarga (yaitu Dewi 
Gendari danan Patih Sengkuni); namun selalu memanfaatkan kesempatan dalam 
kesempitan dan membuat berbagai rekayasa demi keuntungan keluarga atau 
kelompoknya. Cara yang ditempuhnya Raden Kurupati (putra tertua Prabu 
Destarastra) harus dapat menduduki tahta kerajaan Astina dan para Kurawa yang 
menjadi anggota kabinetnya. Sehingga para Pandawa yang sebenarnya berhak 
mewarisi tahta kerajaan Astina selalu difitnah dan akan dibunuh, namun selalu 
dilindungi dan diselamatkan dewa; berkat keluhuran dan keutamaan budi sertajasa-
jasa para Pandawa yang dermawan, penolong sesama dan pembela kebenaran; 
seperti ungkapan: becik ketitik ala ketara; wong salah bakale seleh; wong murka 
bakale sirna. 

Raja Astina yang pantas dijadikan teladan hidup, karena amat memikirkan 
generasi penerus (regenerasi) adalah Prabu Abiyasa; terbukti sebelum habis masa 
jabatannya teiah menyerahkan tahta kerajaan kepada putra kedua yaitu 
Pandhudewanata dengan penuh keikhlasan; setelah itu Prabu Abiyasa selaiu 
mendekatkan diri kepada Tuhan untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman 
spiritual, yaitu menjadi begawan yang setiap harinya selalu membina masyarakat di 
sekitar Pertapaan Saptaarga, agar menjadi manusia utama, berakhlak mulia danan 
berbudi luhur, serta bergelar Begawan Abiyasa.. Begawan Abiyasa juga menjadi 
penasihat spiritual negara Astina, sehingga sewaktu Prabu Pandu menjadi raja, 
kerajaan Astina amat berwibawa, disegani, dan ditakuti negara-negara tetangga. 
Salah satu negara besar yang menjadi sahabat dan bawahan negara Astina adalah 
negara Pringgandani, dimana raja raksasa sakti Prabu Tremboko tunduk, bahkan 



menjadi murid Prabu Pandhu. Namun berkat kelicikan dan kejahatan Raden Suman 
(keluarga), berhasil merusak persahabatan negara Pringgandani dengan Astina; 
bahkan menjadi permusuhan dan terjadilah perang besar pamuksa. Dalam 
peperangan tersebut Prabu Pandu danan Tremboko mati, dan Suman mendapatkan 
kedudukan patih; meskipun akibat ulahnya yang suka memfitnah, licik itu tubuh Patih 
Sengkuni (Suman) menjadi rusak yang amat parah. 

Pergantian kepemimpinan raja Astina dari Prabu Abiyasa kepada Prabu Pandu 
putra kedua ini amat menarik, karena berdasarkan paugeran kaprajan; putra raja 
yang berhak menggantikan kedudukan ayahnya adalah putra tertua dari permaisuri 
atau putra mahkota (yuwaraja), asalkan sehat jasmani rohani dan sempurna lahir 
batin. Padaha( kondisi putra tertua (Raden Destarastra) tidak sempurna, yaitu buta; 
sehingga dengan penuh kesadaran diri danan perasaan tulus, tahta kerajaan Astina 
diserahkan kepada adiknya (Pandhu). Pandhu juga amat beriasa terhadap 
kakaknya, karena sewaktu berhasil memboyong Dewi Gendari diserahkan kepada 
Destarastra untuk dijadikan istri. 

Pergantian kepemimpinan yang pantas menjadi teladan dalam cerita wayang 
adalah dalam cerita Parikesit Jumeneng Nata, karena waktu itu Raden Parikesit 
(putra Abimanyu dengan Dewi Utari) sama sekali tidak ambisi danan tidak 
mencalonkan diri menjadi kandidat Raja Astina. Namun berdasarkan musyawarah 
dan mufakat para sesepuh yang didukung segenap keluarga dan generasi muda 
(para putra dan cucu Pandawa, Dwarawati) atas dasar lelabuhan, keutamaan, 
kawicaksanan, kualitas (SDM), dan wahyu keraton (sewaktu cerita Wahyu 
Cakraningrat), hanya keturunan Abimanyu yang berhak meneruskan atau 
menduduki tahta kerajaan Astina. Dan selama Prabu Parikesit menjadi raja, ternyata 
sesuai harapan rakyat; yaitu selalu memikirkan nasib rakyat, dan kerajaan Astina 
semakin jaya, aman tentram, sejahtera penuh kedamaian. 

Sebaliknya dalam cerita Brajadhenta Mbalela, menggambarkan suksesi tahta 
kerajaan yang bermasalah. Mengingat sewaktu tahta kerajaan dipegang Prabu 
Arimba (anak tertua Prabu Tremboko) yang mati di tangan Bratasena (suami Dewi 
Arimbi, adik Arimba). Kematian Prabu Arimba ini sebenarnya merupakan 
pengorbanan atas besar cinta kasihnya terhadap adiknya (Arimbi) yang sangat 
menginginkan Bratasena. Sehingga sebagai wasiat (pesan) kepada adik-adiknya 
raksasa Braja (Brajadenta, Brajamusti, Brajalamatan, Kalabendana) agar pengganti 
raja Pringgandani kelak adalah keturunan Arimbi. Pada awalnya memang berjalan 
balk, namun dalam perjalanan selanjutnya penuh batu dan duri yang ditemui; akibat 
ulah dan tidak kepuasan serta iri hati para saudara sendiri. Bahkan yang amat 
berbahaya jikalau ada pihak ketiga yang masuk danan menjadi profokator 
kekacauan; danan dalam hal ini Brajadenta (anak kandung raja Pringgandani Prabu 
Tremboko) merasa berhak mewarisi tahta kerajaan, lupa terhadap wasiat (pesan) 
kakaknya (Prabu Arimba). Akhirnya mencari dukungan dan bcrsekongkol dengan 
kerajaan Astina (Prabu Duryudana) serta segera dimanfaatkan dan dibantu 
sepenuhnya oleh Patih Sengkuni. Segala rekayasa Sengkuni ditempuh danan 
dilaksanakan, sebagai akibatnya terjadilah peperangan antara Gatutkaca melawan 
Brajadenta, dan matilah Brajadenta serta berkuranglah kekuatan kerajaan 
Pringgandani, gembiralalah kroni-kroni Patih Sengkuni. 



Berbagai peristiwa suksesi kepemimpinan (kekuasaan) dalam cerita wayang di 
atas merupakan sanepan `gambaran' yang pantas. Disamping mengangkat wacana 
dominan tentang kepemimpinan seperti tersebut sebelumnya, beberapa dalang tidak 
sekedar mereproduksi wacana yang dominan, tetapi mewacanakan kepemimpinan 
secara kritis, terutama ketika pertunjukan di kontekstualisasikan dengan konteksnya 
sosial politiknya. Jejer pembukaan, Rabine Narasoma menggelar kerajaan Mandaraka 
yang dipimpin Mandraspati. Janturan jejer pembukaan Rabine Narasoma berbeda dari 
empat teks pertunjukan sebelumnya dalam mendeskripsikan sang raja.   

Menurut hemat saya, suksesi kepemimpinan dalam wayang tidak terlalu rumit 
dibanding realitas kehidupan orang Jawa.Oleh karena seluruh purba waesa, artinya 
wewenang amat tergantung pada raja. Wayang senantiasa menunjukkan bahwa 
kepemimpinan selalu ada rintangan. Kepemimpinan selalu ada godaan,baik dari dalam 
suatu negara maupun dari luar negara. Tegasnya, dunia wayang hampir selalu 
emnggariskan bahwa yang berhak mengganti dalam suksesi kepemimpinan harus 
Pangeran Pati (laki-laki). Sebagian besar kisah pewayangan tentu berkonteks suksesi 
kerajaan. Kepemimpinan senantiasa berkiblat pada raja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB XII 
PSIKOLOGI KEPEMIMPINAN JAWA 
 
A. Kepemimpinan Jawa Mawas Diri  

Wawasan kejiwaan mawas diri adalah bagian kehidupan seorang pimpinan yang 
amat penting. Mawas diri merupakan kondisi jiwa yang sadar kosmis. Pimpinan yang 
mau mawas diri, kepemimpinannya jauh lebih sehat. Oleh karena dengan mawas diri, 
seorang pimpinan tidak akan lepas kendali. Dalam kaitan ini, sudah saya bahas 
panjang lebar  tentang konsep mawas diri seorang pemimpin Jawa (Endraswara, 2007). 
Dalam buku Falsafah Hidup Jawa, saya tegaskan bahwa seorang pimpinan perlu 
mawas diri, jika ingin sukses meraih kesempurnaan hidup. 

Meniti perjalanan kepemimpinan kita, memang menggoda. Mulai dari tuding-
menuding, lengser-melengser, jegal-menjegal, dan akhirnya jatuh pada persoalan puas 
dan tak puas. Pasti. Ternyata, muara dari semua itu masih sebatas pada ambisi 
“berkuasa”. Dan, akibatnya tahun 2003 ke depan ini – masih banyak tunggakan 
masalah yang menumpuk. Kasus-kasus besar di negeri ini, banyak yang berguguran. 
Hingga kini bangsa Indonesia tengah memasuki ”tahun politik”, yang harus melakukan 
perebutan kekuasaan. Pada saat inilah mereka ditantang, mampu mawas diri atau 
tidak, jika ingin mendapatkan banyak pengikut. 

Mawas diri merupakan bentuk upaya mulat sarira, artinya bergerak ke dataran 
religi dan mistis untuk mengoreksi diri (Jatman, 1997:35).Mawas diri merupakan tradisi 
mistis orang Jawa. Pimpinan yang gemar mawas diri, tentu tidak akan sombong.  
Mungkin sulit dibantah, kalau Slamet Rahardja, sutradara film, harus menyatakan 
bahwa jarang pemimpin kita yang memiliki ideologi mawas diri yang jelas. Buktinya, 
ketika sidang DPR/MPR yang terjadi sebagian anggota malah menunjukkan etika yang 
tak senonoh. Bahkan, konflik antar elit, konflik intern partai, konflik antar lembaga – sulit 
terhindarkan. Karena itu, apa salahnya para pemimpin meneladani kisah-kisah wayang 
kulit yang adiluhung. Misalkan saja, kisah yang memuat ajaran Patih Rajasakapa 
kepada raja Cingkaradewa tentang lima pegangan utama seorang pemimpin, yaitu: 
Pertama, pimpinan harus menyingkirkan nafsu pancadriya, seperti sifat: (1) cengil 
(upaya menyengsarakan pihak lain), (2) panasten (hati mudah terbakar jika orang lain 
mendapat kenikmatan), (3) kemeren (iri hati), (4) dahwen (senang mencampuri urusan 
orang lain), (5) gething (kebencian), dan sebagainya. 

Kedua, pemimpin harus patuh kepada raja yang ada dalam dirinya, yaitu hati. 
Hati adalah raja tubuh manusia yang amat menentukan segalanya. Hati adalah penentu 
segalanya. Karena itu, seorang pimpinan perlu memperhatikan penyakit hati yang 
mungkin timbul. Di antara penyakit hati tersebut antara lain, nafsu ingin berkuasa terus-
menerus, kumengsun (sombong diri), dan ingin menang sendiri. Tindakan semamcam 
ini, bukan dilandasi hati yang terdalam (nurani).  

Ketiga, selalu bertindak dengan laku hening (kejernihan pikir, batin), heneng 
(penuh pertimbangan), hawas (waspada), eling (ingat kepada Tuhan), dan wicaksana 
(bijaksana). Ini semua merupakan laku mistis seorang pemimpin. Kiranya, tak keliru 
apabila pemimpin kita juga banyak merenung, baik sebagai langkah menoleh ke 
belakang maupun menengok masa depan. 

Keempat, pimpinan harus taat pada nasehat guru. Maksudnya, pimpinan perlu 
memiliki penasehat yang handal. Kalau kali ini hampir semua menteri memiliki 



penasehat, bagus. Presiden memiliki DPA, lumayan. Hanya saja, seringkali nasehat 
tersebut kurang dimanfaatkan secara optimal. Atau, bahkan seringkali nasehat tersebut 
ada yang memiliki tendensi tertentu, yang hanya menguntungkan suatu kelompok – ini 
jelas berbahaya. 

Kelima, pimpinan harus mengasihi terhadap sesama. Kasih sayang adalah 
sangat mahal bagi seorang pimpinan. Kasih sayang tak hanya diwujudkan dalam 
bantuan material, melainkan pemberian keadilan dan kepercayaan pada rakyat. Rakyat 
menginginkan bahwa keadilan, kesejahteraan, dan kententeraman adalah milik 
bersama. 

Dari lima hal tersebut, seorang pimpinan dapat melakukan refleksi diri – apakah 
selama ini telah melakukan yang terbaik atau belum. Hal ini menegaskan bahwa 
mawas diri adalah kunci keberhasilan seorang pimpinan. Pimpinan hendaknya mampu 
mengolah hati dengan cara mawas diri (mulat sarira). Dalam kaitan ini orang Jawa 
mengenal tiga falsafah psikologis mawas diri, yaitu sikap rumangsa handarbeni, wani 
hangrungkebi, mulat sarira hangrasa wani. Artinya, merasa memiliki (negara), berani 
membela negara demi keadilan dan kebenaran, serta mau mawas diri. Pemimpin yang 
mampu berbuat demikian, akan bisa rumangsa (mampu merasakan) penderitaan 
rakyat, dan bukan sebaliknya rumangsa bisa (ingin disanjung, sombong, dan sok tahu).  

Itulah dasar sikap pemimpin untuk mawas diri yang hakiki. Manakala hal tersebut 
dikuasai seorang pemimpin, kiranya negara akan tata titi tentrem. Karena, mereka 
memimpin dengan sikap mau introspeksi terhadap kesalahan sendiri. Self-koreksi ini 
sebenarnya yang menjadi perjuangan psikologi Jawa. Koreksi diri adalah kontrol batin 
yang hanya dapat dilakukan manakala seorang pimpinan melakukan penghayatan rasa 
sejati. Yakni, rasa tertinggi yang menjadi pengatur segala rasa.  

Rasa sejati, dalam sastra suluk disebut mira’tul kaya’i atau kaca wirangi. Rasa 
sejati juga disebut mulhimah atau jati ngarang. Rasa ini yang akan membimbing rasa 
lain, seperti rasa yang timbul dari rasa njaba (gejolak panca indera) yang menyembul 
menjadi hawa nafsu rendah. Atas bimbingan rasa sejati, hawa nafsu seperti amarah, 
aluamah, supiah, mutmainah akan berfungsi sebagai harmoni. Ketika itu, manusia baru 
dapat mawas diri. Ia mampu mengadakan dialog dengan hati sendiri. Lalu, ada “tawar-
menawar”, ada penilaian secara obyektif dalam diri manusia. 

Koreksi diri semestinya berjalan terus-menerus. Setiap langkah hidup, setiap ada 
keputusan, setiap ada gerak – perlu mawas diri. Ini juga berlaku bagi para pejabat 
negara yang kebetulan memegang penegakan hukum. Maksudnya, apakah langkah 
hukum dan keputusan yang diambil telah mencerminkan keadilan atau belum. Seperti 
halnya diungkapkan dalam Suluk Residriya, sebagai berikut: 

Lamun sira tinitaha kaki 
pan kinarya jaksa amradata 
den kadya traju esthane 
tajeme timbanganipun 
pepakeme aja gumingsir 
aja melik ing donya 
yen tan bener iku 
lan aja keguh ing srama 
wong kang padu lir ulam aneng jro warih 
kalebu ing bebara 



Bait tembang tersebut memberikan pancaran hati kepada seorang jaksa. Jaksa 
hendaknya seperti menimbang emas (traju emas) dalam menuntut perkara. Terlebih 
lagi para hakim yang harus memutuskan perkara. Termasuk di sini adalah ketika jaksa 
dan hakim memutuskan kasus Soeharto yang selalu tarik ulur. Rupanya, ada budaya 
ewuh pakewuh yang melilit pada diri penegak hukum. Akibatnya, ketika Soeharto masih 
sehat tak segera diajukan ke pengadilan. Setelah sakit juga jadi masalah. 

Karena itu, dari tembang di atas diharapkan jaksa dan hakim tetap berpegang 
teguh pada aturan yang ada. Termasuk di dalamnya mereka aja melik donya, artinya 
jangan mau disuap. Begitu pula jangan banyak alasan yang dicari-cari. Jika yang 
terakhir ini sampai terjadi, diibaratkan seperti ikan yang ada di dalam lautan – hanya 
pergi kemana-mana, berputar-putar, tak jelas arahnya. Mereka ibarat orang mbebara 
(pergi kemana saja) tak jelas yang dituju. 

Seorang pemimpin memang diharapkan lebih bijak. Lebih bersikap humanistis 
dalam menangani berbagai persoalan bangsa. Hal ini seperti digambarkan dalam 
Pepali Ki Ageng Sela sebagai berikut: 

Sapa-sapa wong kang gawe becik 
Nora wurung mbenjang manggih arja 
Tekeng saturun-turune 
Yen sira dadi agung 
Amarintah marang wong cilik 
Aja sedaya-sedaya 
Mundhak ora tulus 
Nggonmu dadi pangauban 
Aja nacah marentaha kang patitis 
Nganggoa tepa-tepa 
 
Tembang tersebut memberikan pegangan kepada pemimpin agar tidak 

memerintah dengan semaunya sendiri (anacah). Sebaiknya memerintah negara 
dengan taat pada aturan (patitis) dan tepa selira (tepa-tepa). Artinya, banyak 
mempertimbangkan aspek-aspek humanistis dalam memutuskan sesuatu. Misalkan, 
kalau pemerintah kali ini sedang akan bereforia dengan abolisi terhadap Soeharto – 
apakah telah menerapkan tepa selira? Tepa selira bagi Soeharto mungkin, ya, tapi bagi 
rakyat banyak jelas bertentangan dengan asas keadilan. 

Tepa selira adalah bagian dari mawas diri. Secara psikologis, tepa selira akan 
memberikan tuntunan kebijaksanaan seorang pemimpin. Namun demikian, tepa selira 
tak berarti harus meninggalkan aspek lain. Karenanya, pimpinan dituntut benar-benar 
jeli dalam menerapkan prinsip ini. Maksudnya, pimpinan memang tak dibenarkan 
berjiwa balas dendam, karena sifat satu ini hanya akan menyulut permusuhan. 
Andaikata dulu Mega pernah dikuya-kuya (disengsarakan) ketika orde baru berkibar, 
tentu tak harus dibalas dengan perlakuan senada.  

Soeratno (2006:198-205) membeberkan sepuluh watak seorang pimpinan, 
khususnya sebagai raja. Sepuluh watak itu dia namakan dasa darma raja. Darisepeluh 
hal itu, ada yang sejalan dengan konsep watak pemimpin Jawa. Watak seorang 
pimpinan adalah bagian psikologis yang perlu dikuasai siapa saja, agar hubungan 
antara atasan dan bawahan semakin akrab. Perwatakan pemimpin Jawa termaksud 
sebagai berikut. 



Pertama, pemimpin harus berwatak dhana. Seorang pemimpin dituntut memiliki 
watak dhana, yang artinya suka bersedekah. Dalam hal ini, ber;dhana tidak boleh 
dipahami sekadar memperhatikan orang-orang miskin dengan memberikan sedekah 
atau santunan. Lebih dari itu, watak dhana harus secara sadar diwujudkan di dalam 
tindakan beramal demi kebahagiaan umat. Watak dhana harus dipahami sebagai 
keharusan: diminta ataupun tidak diminta, harus tetap dilakukannya. Ini berarti, 
keharusan berdhana adalah bagian inheren dari kewajiban seorang pemimpin, dan 
harus ditujukan kepada seluruh elemen yang lebih rendah (bawahan). 

Jika ber-dhana telah dipahami sebagai keharusan bagi pemimpin, maka tindakan 
bersedekah kepada rakyatnya tidak lagi ia lakukan atas dasar kepentingan sesaat. 
Tidak dibenarkan jika pemimpin memberi santunan dan perhatian kepada bawahan 
(rakyatnya) demi meraih dukungan pada pemilihan pemimpin periode berikutnya. 
Tindakan bersedekah secara temporer yang sarat dengan kepentingan pragmatis 
seperti itu tidak dapat dikatakan sebagai cerminan watak dhana. 

Dewasa ini disinyalir adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan santunan 
kepada calon pemilih menjelang pemilihan (seorang) pemimpin. Misalnya, calon A 
memberikan sumbangan kepada perorangan atau kelompok agar mendapat dukungan 
dalam pencalonan dirinya. Calon B memanfaatkan hartanya untuk mencari dukungan 
bagi pencalonannya. Calon C membagi-bagikan sumbangan menjelang pemilihan 
umum dengan harapan mendapat dukungan suara. Tindakan 'rnenyantuni' seperti ini - 
yang sebetulnya sangat sensitif dengan tudingan sebagai tindakan curang dan 
pembodohan - pada hakekatnya bukan cerminan dari sosok pemimpin yang memiliki 
kepribadian dan jiwa dhana. 

Sebagai sosok yang harus memiliki sifat dhana, seorang pemimpin 
berkewajiban pula membangun kesadaran orang-orang yang dipimpinnya untuk 
memiliki sifat dhana. Dengan demikian, seorang pemimpin berposisi sebagai 
teladan bagi rakyatnya. Pada gilirannya, rakyatnya memiliki kesadaran ber-dhana 
sebagaimana yang diperankan oleh pemimpinnya. Jika situasi ideal ini dapat 
diwujudkan, pastilah tercipta suatu masyarakat yang memiliki semangat dan jiwa 
ber-dhana, dan akan tercipta kehidupan yang terajut oleh suasana pergaulan yang 
saling menyantuni: yang mampu berkewajiban menyantuni yang kurang mampu; 
yang kurang mampu merasa wajib berterima kasih atas santunan orang lain, 
sembari membangun kesadaran agar dirinya dapat melakukan kewajiban untuk 
menyantuni kepada orang lain di kemudian hari. Pada akhirnya, kewajiban 
menyantuni pihak lain tidak sekadar keyvajiban temporal yang dihubungkan 
dengan kepentingan pribadi yang sangat pragmatis. Kewajiban ber-dhana haruslah 
menjadi jiwa dan kepribadian seluruh elemen masyarakat, baik menjadi kesadaran 
para pemimpin, pejabat negara, rakyat, maupun orang-orang yang menerirna 
dhana. 

Selanjutnya, mewariskan kesadaran ber-dhana tersebut kepada keluarga 
sendiri, lingkungan sekitar, lingkungan dinas, dan lain-lain. Pemberian dhana atau 
santunan tersebut tidak hanya berupa materi (atau uang), tetapi dapat pula dalam 
bentuk lainnya (pendidikan, tenaga, nasihat, dan sebagainya). Bagi masyarakat 
terpencil, santunan dalam bentuk materi, mungkin saja kurang tepat. Untuk wilayah 
terpencil, santunan berupa peluang menempuh pendidikan akan jauh lebih 
bermakna ketimbang santunan uang. Bagi kaum pengangguran, santunan uang 



tunai guna mencukupi kebutuhan makan bisa juga tidak tepat, lantaran santunan 
peluang lapangan kerja jauh lebih berharga dan bermanfaat. Dalam kaitan ini, 
pemimpin harus memiliki kecerdasan dalam menyalurkan sancunan sebagai 
ekspresi pribadi yang berjiwa ber-dhana (berderma). 

Kedua, pemimpin harus berwatak tapa. Dalam kehidunan masyarakat Jawa 
tempo dahulu yang masih menganut paham tradisi, sering diceritakan adanya 
orang yang melakukan tindakan tapa atau bertapa (dalam bahasa Jawa disebut 
laku). Tindakan bertapa harus dipahami sebagai ritual untuk mendekatkan diri 
kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Dalam posisi ber-tapa, seseorang tidak lagi 
memikirkan hal-hal yang bersifat kesenangan hidup secara fisik, melainkan 
berkonsentrasi kepada hal-hal yang tertuju pada kemuliaan hidup. Bahkan, seorang 
yang ber-tapa, sebaiknya melepaskan semua keinginan duniawi untuk mencapai 
derajat manusia yang bijak atau arif. 

Dalam ajaran Dasa Darma Raja, kata tapa artinya bersahaja dan sederhana. 
Dalam konteks ini, kesederhanaan seorang pemimpin harus dipandang sebagai 
keluhuran budi pemimpin. Kesederhanaan itu merupakan cerminan dari semangat 
pengabdian terhadap bangsa dan negaranya. Sebaliknya, bukan pada tempatnya bagi 
seorang pemimpin untuk bergaya hidup mewah. Terlebih lagi, sangatlah naif bila 
seorang pemimpin bergaya hidup mewah di tengah-tengah rakyatnya yang mengalami 
penderitaan. Pemimpin yang bergaya hidup mewah sewaktu kondisi negara sedang 
terpuruk dapat disebut pemimpin yang tidak memiliki sense of crisis. Banyak pihak 
menyatakan bahwa pemimpin yang demikian itu sebagai sosok yang tidak memiliki hati 
nurani. 

Kesederhanaan dan kesahajaan hidup seorang pemimpin harus benar-benar 
menjiwai perilakunya. Dari sifat sederhana dan bersahaja tersebut akan melahirkan 
pribadi yang memahami persoalan bangsanya. Ia pun akan mengelola kekayaan 
negara dengan semestinya, tanpa sedikitpun berniat untuk memperkaya diri. Pemimpin 
seperti itu akan mengabdikan seluruh hidupnya untuk kebaikan rakyat. la sosok 
pemimpin yang merakyat, bukan pemimpin yang memanfaatkan rakyat. Memang, 
banyak pemimpin yang bisa dekat dengan rakyat, akan tetapi jarang sekali ada 
pemimpin yang memiliki kepribadian senasib dan sependeritaan dengan rakyat. Oleh 
sebab itu, pribadi pemimpin yang berwatak tapa akan mendasari perilakunya dalam 
segala hal dalam bingkai kesederhanaan. Kesederhanaan dan kesahajaan pemimpin 
itu terpancar dalam penampilan hidup diri dan keluarga, bawahannya, dan ini tentunya 
akan ditiru oleh rakyatnya. 

Ketiga, pemimpin harus berwatak susila. Pemimpin harus memiliki watak susila. 
Kata susila artinya fuhur atau mulia. Pemimpin disebut memiliki watak susila jika 
mampu menampilkan dirinya sebagai sosok yang berperilaku luhur-mulia. Karena 
berposisi sebagai sosok yang dicermati berbagai pihak, seorang pemimpin perlu 
memperhatikan moralnya. Dengan demikian, pemimpin yang disegani oleh rakyatnya 
adalah mereka yang memiliki moral mulia. Orang susila tidak pernah melakukan 
pelanggaran nilai-nilai moral yang diakui dan diagungkan oleh rakyatnya. 

Pemimpin dikatakan berwatak susila jika segala tindakannya tidak 
menjatuhkan martabat kemanusiaan diri dan bangsanya. Oleh sebab itu, seorang 
pemimpin harus selalu mengontrol dirinya agar tidak tergelincir ke dalam perbuatan 
yang bertentangan ciengan moral. Dalam posisi sebagai pemimpin, seseorang 

http://rakyat.la/


harus menyadari bahwa dirinya berkewajiban menjaga nilai-nilai moral luhur yang 
berlaku dalam kehidupan masyarakat dan bangsanya. la perlu berupaya agar 
seluruh perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sejalan dengan kodrat dirinya 
sebagai insan individu, sosial, dan makhluk hamba Tuhan. Kedudukannya selaku 
pemimpin dipandangnya sebagai amanah untuk menjaga keluhuran moral bangsa 
dan rakyatnya. 

Keempat, pemimpin harus berwatak madava. Pemimpin dikatakan berwatak 
madava jika ia telah memiliki kepribadian yang ramah-tamah. Kata madava artinya 
ramah-ramah. Pemimpin diwajibkan memiliki pribadi atau watak yang ramah-
tamah. Sikap hidup ramah-tamah tidak dapat (atau tidak boleh) diartikan 
melemahkan kekuatan untuk bertindak tegas. Pemimpin harus berlaku ramah 
terhadap bawahan. la tidak menempatkan dirinya sebagai single power yang ber-
penampilan angker. Penampilan angker bagi seorang pemimpin tidak akan 
melahirkan penghargaan yang tulus dari rakyat kepadanya. Keangkeran justru 
akan menimbulkan tindakan agitatif atau perlawanan dari rakyatnya. Pemimpin 
yang angker akan menuai perlawanan dari bawahan karena sangat mungkin 
bawahan akan menohok dari belakang. 

Kondisi yang ada selama ini justru berkebalikan. Banyak pemimpin menjaga 
jarak dengan rakyatnya. Sikap menjaga jarak tersebut sering dipandang untuk 
menjaga kewibawaan. Dan sebaliknya, banyak calon pemimpin yang berlaku 
ramah dengan rakyatnya. Akan tetapi, sikap dan perilaku ramah itu segera hilang 
setelah dirinya menduduki posisi pimpinan. Pemimpin seperti itu bukanlah 
pemimpin yang berwatak madava. 

Keramahan seorang pemimpin harus keluar dari hati nurani, dan terlepas 
dengan kepentingan duniawi, termasuk kepentingan menjaga hegemoni kepemim-
pinannya. Sikap ramah-tamah itu keluar dari hati mulia yang luhur (watak susila) 
sebagai suara hatinya dalam menghargai rakyatnya sebagai sesama insan. la 
harus sadar bahwa dirinya menjadi pemimpin karena ada rakyat. la harus menyadari 
bahwa dirinya tidak mungkin menjadi pernimpin jika tidak ada rakyat yang 
dipimpinnya. Jiwa madava tersebut diharapkan mampu menempatkan seorang 
pernimpin sebagai abdi bangsa, atau pelayan masyarakat. Jika pernimpin adalah abdi 
atau pelayan, maka rakyat atau bawahan adalah majikan. Sudah barang tentu tidak 
pada tempatnya pelayan berlaku angker atau angkuh terhadap majikannya. 
Sebaliknya, pelayan akan berupaya berlaku manis dan ramah kepada majikan agar 
pengabdiannya dapat diterima dengan tulus oleh majikannya. 

Ajaran dalam Dasa Darma Raja ini hendaknya menjadi renungan bagi para 
pemimpin. Semua pernimpin harus menyadari, ju,stru dirinyalah yang menjadi pelayan 
bagi bawahan. Pemimpin semestinya menolak pandangan bahwa dirinya harus 
mendapatkan perlakuan istimewa dari komunitas yang dipimpinnya. Pemimpin yang 
menempatkan dirinya sebagai pelayan akan mengembangkan watak ramah-tamah 
atau madava. Sebaliknya, pernimpin yang menempatkan diri sebagai pihak yang 
harus mendapatkan perlakuan istimewa atau pelayanan dari bawahan tidak mungkin 
memiliki watak yang ramah-tamah. la akan menilai bahwa kewibawaan dan nilai 
kepemimpinannya akan merosot jika ia bersikap ramah dengan bawahan. Padahal, 
menurut ajaran Dasa Darma Raja, justru pemimpinlah yang harus ramah terhadap 
bawahan, bukan sebaliknya: bawahan dituntut ramah dan menghargai pemimpinnya. 
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Kelima, pemimpin harus berwatak akrodha. Pemimpin dikatakan memiliki 
watak akrodha jika ia telah mampu menempatkan dirinya sebagai orang yang bukan 
pemarah dan tidak pendendam. Kata akrodha terbentuk dari unsur `a' (artinya `tidak') 
dan `krodha' (yang artinya `marah' atau `dendam'). Kata `krodha' juga dapat diartikan 
sebagai `bergolak atau bergejolak'. Hati yang bergejolak menggambarkan hati 
pernimpin yang belum mampu meredam diri ketika nafsu amarah masuk ke dalam 
pikirannya. Dalam istilah Jawa, seseorang yang telah mampu menahan hawa nafsu 
disebut wis menep pikire (sudah mengendap pikiran atau nafsunya), sehingga men-
dorong orang tersebut untuk berpikir dan berperilaku waspada dan hati-hati. 
Pemimpin harus mampu mengelola emosi demi menjaga tindakan dan keputusannya 
yang terkait dengan permasalahan rakyatnya. Segala tindakannya tidak dapat 
dilakukan dengan suasana marah atau bahkan dendam dengan pihak lain. Ajaran 
Dasa Darma Raja ini dapat dimaknai bahwa pada situasi seorang pernimpin sedang 
marah, tidak selayaknya ia mengambil keputusan penting. Bahkan, ajaran itu harus 
dan dapat dimaknai bahwa seorang pemimpin tidak boleh marah dalam menjalankan 
tugas atau kewajiban kepemimpinannya.  

Di samping itu, dalam kondisi marah, seorang pimpinan tidak baik menjatuhkan 
keputusan yang terkait dengan pihak lain (bawahan, lawan politik, atau siapapun 
juga). Sikap marah dan dendam justru akan menjerumuskan seorang pemimpin pada 
keputusan yang tidak rasional dan realistis yang akan berakibat buruk terhadap 
rakyat, bangsa, dan negara. Pendek kata, seorang pemimpin tidak boleh marah dalam 
menghadapi segala persoalan negara. Semua persoalan harus dikelola dengan 
kepala dan hati yang dingin, bukan sikap emosional. Pemimpin (raja, presiden, atau 
siapapun juga yang menjadi pemimpin atau calon pemimpin) harus memiliki sifat 
akrodha, tidak memiliki sikap marah dan dendam. 

Keenam, pemimpin harus berwatak kanthi. Pemimpin dinyatakan memiliki 
kepribadian kanthi jika dirinya telah mampu berlaku sabar dalam mengelola 
kepemimpinannya. Kesabaran harus tetap menjadi wataknya. Dalam dinamika 
kepemimpinan, pastilah seorang pemimpin dihadapkan pada permasalahan yang 
tidak dikehendakinya. Dalam kondisi seperti itu, pemimpin harus tetap memiliki hati 
sabar. Kesabaran menuntut konsekuensi, bahwa pemimpin harus bersikap hati-hati, 
cermat, dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil dan menetapkan keputusan atas 
masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bawahan, rakyat, bangsa, dan 
negaranya. Pemimpin harus tetap memiliki watak kanthi, artinya sabar, tidak tergesa-
gesa, tidak sembrana, cermat dalam segala pikiran dan tindakannya. 

Sikap sabar dan cermat (kanthi) tersebut sangat penting dalam mengelola 
masalah, baik masalah yang bersifat simple maupun complex. Ketergesa-gesaan, 
kekurangcermatan, dan sifat menonjolkan emosi akan mendoronglahirnya keputusan 
dan penanganan masalah yang tidak tuntas. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan, 
penanganan masalah secara tergesagesa, tidak cermat, dan hanya mengandalkan 
emosi justru dapat menimbulkan masalah baru. Masalah lanjutan itu dapat 
berkembang menjadi masalah yang lebih besar lagi dibandingkan dengan masalah 
sebelumnya. 
 
B. Pribadi Halus dalam Kepemimpinan 



Pribadi adalah akar kejiwaan Jawa yang halus. Kepribadian Jawa sulit 
digoyahkan oleh apa pun. Maka ketika memegang kekuasaan, pribadi Jawa amat 
menentukan. Ketika pimpinan dijatuhkan pada berbagai pilihan hidup, memutuskan 
sesuatu, tentu kepribadian yang akan bermain. Pribadi pimpinan pusat seperti raja 
dan pimpinan yang dari pinggiran, selalu dipengaruhi oleh pribadi masing-masing. 
Anderson (1986:85-88) menjelaskan kalau kekuasaan yang sesungguhnya dianggap 
mengalir dari pusat yang terkonsentrasi, dan bukan dari daerah pinggiran yang 
terpencar, maka tingkah laku pejabat tentu seharusnya lebih mencerminkan 
keinginan-keinginan pusat daripada keinginan-keinginan daerah. Argumentasi 
serupa dapat membantu menerangkan begitu mudahnya orang Jawa, di bawah 
pemerintahan yang mengandalkan kewibawaan dari Soekamo, menerima munculnya 
kelompok-kelompok kekuasaan informal di luar struktur birokrasi yang "legal-
rasional". Apa yang disamakan "golongan istana' di zaman Demokrasi Terpimpin 
sesungguhnya merupakan kabinet dapur penguasa, pembantu-pembantu pribadi 
dan orang-orang kepercayaannya. Kekuasaan luar biasa yang mereka pegang 
dalam praktiknya semata-mata tergantung kepada kenyataan bahwa dekatnya 
mereka dengarl pusat diakui oleh seluruh elite politik dan pemerintahan. 

Walaupun kelas penguasa Jawa tradisional dapat didefinisikan dalam 
pengertian-pengertian struktural sebagai hirarki para pegawai dan keluarga-keluarga 
besar mereka, namun sebagaimana keadaannya dengan kelas penguasa mana pun, 
mereka itu dibedakan, malahan memang membedakan diri, dari orang kebanyakan 
dalam gaya hidup dan sistem nilai yang mereka antri dengan rasa sadar akan diri 
mereka. Sekarang ini kata priayi, yang merupakan sebutan paling umum bag' kelas 
ini, lebih mengandung arti nilai-nilai etika dan cara pelaksanaan, daripada jabatan 
resmi. Namun nilai-nilai dan cara berkelakuan ini berhubungan erat dengan fungsi-
fungsi. 

Pada akhirnya, tanggung jawab pribadi haruslah didasarkan atas 
kekuasaan pribadi yang otonom. Sukarlah mempertahankan norma bersama 
dengan pandangan tradisional bahwa para pembantu penguasa itu tidak 
mempunyai kekuasaan tersendiri terlepas dari kekuasaan atasannya. Sifat 
yang biasanya secara tradisional ditekankan oleh priayi untuk membedakan mereka 
dari orang kebanyakan, ialah sifat kehalusan. Arti istilah ini, yang sukar sekali 
didefinisikan secara tepat dalam bahasa Inggris, walaupun usaha yang terpuji telah 
dilakukan oleh Geertz dan lain-lain, sampai batas tertentu tercakup oleh pengertian 
"tidak tergoyahkan", "tidak temoda", "tidak kasar", atau "polos". Kehalusan jiwa 
berarti penguasaan diri, dan kehalusan penampilan berarti tampan dan bercita rasa; 
kehalusan tingkah laku berarti tata krama serta perasaan peka. Sebaliknya, sifat 
yang bertentangan dengan itu, yaitu sifat kasar, berarti "tidak dapat mengendalikan 
diri", "tidak teratur", "tidak seimbang", "tidak selaras", "jelek", dan "tidak mumi". 
Karena kasar itu adalah sifat alami manusia, di mana tenaga, pikiran dan tingkah 
lakunya tidak dikendalikan dan tidak dipusatkan, maka orang tidak memerlukan 
usaha untuk mencapai sifat itu. Tetapi sebaliknya untuk menjadi halus, diperlukan 
usaha dan pengendalian terusmenerus, sehingga seluruh spektrum perasaan dan 
pikiran manusia dapat diubah menjadi suatu pancaran cahaya "putih" lralus yang 
terdiri dari daya yang dipusatkan.  



Di sini hubungan antara kehalusan dan kekuasaan sangat jelas; kekuasaan 
merupakan penghubung pokok antara manusia alami dengan satria yang tergambar 
dalam mitologi pewayangan dan tata krama kaum priayi Jawa. Dalam pikiran orang 
Jawa tradisional, sifat halus itu sendiri merupakan tanda kekuasaan karena 
kehalusan hanya dapat dicapai dengan pemusatan daya. Dalam legenda-legenda 
dan cerita sejarah populer Jawa, satria yang ramping dan halus hampir selalu 
berhasil mengalahkan raksasa, buta (makhluk mengerikan), atau "orang biadab" dari 
seberang lautan. Dalam adegan-adegan perang yang khas dalam per-tunjukan 
wayang, perbedaan yang menyolok antara keduanva men.jadi ,jelas sekali dalam 
gerak-gerik satria yang lemah lembut, halus dan serba indah, yang hampir tidak 
pemah beranjak dari tempatnya. 

Kekuasaan satria yang terpusat telah menjadikan kebal. Kekebalan yang halus 
ini merupakan sifat khas satria yang sangat didambakan, baik sebagai tokoh militer 
maupun sebagai negarawan. Tetapi ciri khas itu hanya dapat dicapai dengan disiplin 
diri sendiri yang, seperti telah kita lihat, merupakan kunci bagi akumulasi kekuasaan. 
Ancaman yang paling berbahaya terhadap kekebalan ini bukanlah lawan satria itu 
melainkan pamrih. Pamrih adalah suatu istilah rumit yang barangkali dapat diartikan 
sebagai "motif pribadi yang tersembunyi". Artinya ialah mengerjakan sesuatu, bukan 
karena tindakan itu harus dilakukan, melainkan karena kepentingan-kepentingan dan 
keinginan-keinginan pribadi terpenuhi dengan melakukannya. Moto tradisional 
seorang pejabat Jawa sepi ing pamrih rame ing gawe, yang masih sering disebut 
oleh kaum politisi dan para pejabat Indonesia, berarti bahwa sikap yang tepat bagi 
para pejabat priayi adalah menahan diri terhadap pemuasan motif -motif pribadi, dan 
dalam pada itu bekerja keras demi kepentingan negara.  

Di tingkat moralitas sehari-hari, pamrih adalah sifat mementingkan diri sendiri 
dan membesar-besarkan diri yang dari segi sosial tidak diinginkan. Tetapi pada 
tingkat yang lebih dalam, pamrih seorang pejabat atau seorang militer 
sesungguhnya merupakan ancaman bagi kepentingan-kepentingannya sendiri, 
karena memuaskan nafsu-nafsu pribadinya, dan karenanya nafsu-nafsu sepihak, 
berarti tiadanya keseimbangan batin dan buyamya pemusatan dan kekuasaan 
pribadi. Gagasan tentang pamrih merupakan motif yang selalu terdapat dalam 
"moralitas" pewayangan. Pamrih itu menunjukkan perbedaan pokok antara Pandawa 
dan Kurawa dalam siklus Bratayuda, dan antara Rama dengan Dasamuka dalam 
siklus Ramayana. Dalam masing-masing cerita itu, pihak yang "jahat" telah 
ditakdirkan untuk dikalahkan, bukannya karena kejahatan, melainkan karena "jahat" 
itu berarti mengikuti nafsu pribadi, yang pada akhirnya merongrong pemusatan 
kekuasaan. 

Peristiwa pertama adalah pembicaraan terakhir antara Sri Batara Kresna dan 
Adipati Kama, pada saat peperangan antara Panda wa dan Kurawa akan pecah, di 
mana Kresna mencoba membujuk Kama untuk meninggalkan barisan Kurawa dan 
berjuang di pihak saudara-saudara seibu, yaitu para Pandawa. Inti penolakan Kama 
yang diucapkan dengan fasih adalah bahwa ia menolak Kresna bahwa ia 
mengetahui para Kurawa telah melakukan kesalahan sepenuhnya ba dan bahwa 
para Pandawa akan menang perang. Tempat segala dirinya adalah berkat 
Suyudana, sesuatunya yang mengena yang terluka dari keluarga Kurawa, dan 
kesetiaan tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri adalah sifat pertama seorang 



satria. Lagi pula, seandainya ia menyeberang ke pihak Pandawa, maka tidak hanya 
akan ikut-ikutan dengan mereka yang telah pasti menang, tetapi juga akan 
merendahkan martabat kemenangan akhir para Pandawa. Tanpa adanya Karna di 
pihak mereka, para Kurawa bukanlah lawan bagi saudara-saudara sepupu mereka 
sehingga perang besar Bratayuda yang telah ditakdirkan itu akan merupakan suatu 
operasi militer sepihak tanpa kemegahan. Maka terhadap Kurawa dan Pandawa, ia 
akan memenuhi darmanya dengan memihak kepada Prabu Suyudana, walaupun ia 
sadar bahwa hal itu akan menyebabkan kematiannya. 

Dalam bagian epik yang bahkan lebih terkenal, Arjuna di medan perang. 
Dihadapkan dengan Karna saling berhadap saudara seibunya sendiri, Arjuna 
"menjadi lemah". Dengan rendah hati dia menyatakan kepada Kresna, bahwa ia 
tidak sampai hati untuk membunuh saudaranya sendiri dan tidak sanggup 
menghadapi kemungkinan penderitaan dan kematian yang demikian banyaknya. 
Jawaban klasik Kresna adalah bahwa rasa kemanusiaan seperti itu pada pokoknya 
adalah suatu bentuk pamrih. Ikatan-ikatan pribadi semestinya tidak boleh 
menggoyahkan seorang satria dalam memikul tanggung jawab yang telah diletakkan 
di bahunya. Satria pergi ke medan perang siap untuk mati kalau perlu, tetapi ia 
berjuang bukan karena kebencian atau nafsu pribadi, melainkan karena darma. 
Arjuna semestinya tidak boleh kurang jiwa satrianya daripada Karna yang telah 
melakukan darmanya walaupun ia sendiri sudah nlengetahui bahwa ini akan 
menyebabkan kematiannya. Nlaksud-maksud takdir berada jauh di atas kehendak-
kehendak manusia yang fana ini. Karena ia diingatkan kembali akan tanggung 
jawabnya, maka Arjuna kembali memasuki medan peperangan. 

Hanya berdasarkan konsep pamrih inilah kita dapat memahami dengan wajar 
sikap banyak orang Jawa terhadap akumulasi kekayaan. Nafsu memiliki untuk 
kepentingan pribadi, seperti halnya menghanyutkan diri dalam seks dan ambisi 
politik, adalah salah satu jenis paling jelas dari pemanjaan diri sendiri atau pamrih. 
Demikian pula mengejar kekayaan secara terbuka yang merupakan sifat pedagang 
atau pengusaha menunjukkan tiadanya kekuasaan dan karena itu tiadanya status. 
Pendapat ini jangan diartikan bahwa orang Jawa yang berstatus tinggi pada 
umumnya bukan orang yang kaya, atau bahwa tradisi Jawa tidak menganggap 
balmva kekayaan itu merupakan suatu utribut yang penting bagi penguasa dan 
teman-teman terdekatnya. Tetapi uang itu sendiri sekali-kali jangan dijadikan 
sasaran pencarian aktif. Kekayaan hendaknya mengalir kepada orang yang 
mempunyai kekuasaan, sebagai akibat dari kekuasaan itu, sama halnya dengan 
pusaka, penduduk yang besar jumlahnya, istri-istri, kerajaan-kerajaan dan negara-
negara tetangga yang mengalir ke arah penguasa itu, seolah-olah semuanya itu 
tertarik ke pusat oleh kekuatan magnetis. Kekayaan besar yang menurut cerita 
dimiliki oleh raja-raja agung di Jawa dulu kala, selalu merupakan suatu atribut 
kekuasaan, dan bukan sarana untuk mendapat kekuasaan itu. Jadi dalam tradisi 
politik Jawa, kekayaan sudah pasti mengikuti kekuasaan dan bukan kekuasaan 
mengikuti kekayaan. 

Jiwa pimpinan yang halus semakin hati-hati dalam bertindak. Mereka akan 
menghindari tindakan yang tanpa landasan. Seorang pimpinan yang memegang 
teguh pribadi halus, jiwanya tidak akan mudah tergoyahkan. Jiwa dan semangat 
hidup didorong oleh budi halus. Budi halus tersebut yang menuntun mencapai 



kesempurnaan hidup. Jadi memimpin sama halnya sedang mencari kesempurnaan. 
Sempurna berarti tanda kelak akan selamat. 

 
C. Pemimpin Jawa Mengendalikan Hawa Nafsu 

Pekerjaan pimpinan yang paling berat adalah melawan jiwanya sendiri. Jiwa 
manusia bergerak terus menerus, menuntut berbagai hal, yang kadang-kadang di luar 
dugaan. Tuntutan itu didorong oleh hawa nafsu yang meledak-ledak. Kasus Simulator 
SIM, yang melibatkan pencucian uang milyaran, adalah kegagalan mengelola hawa 
nafsu. Setiap pimpinan selalu digoda oleh hawa nafsu. Pimpinan yang tidak tahan 
mengendalikan hawa nafsu, tinggal menunggu saatnya, akan tumbang dengan 
sendirinya. 

Dalam buku Falsafah Hidup Jawa (2007), sudah saya gambarkan simbol ajaran 
Jawa yang terkait dengan pengendalian hawa nafsu. Secara luas saya lukiskan bahwa 
pemimpin Jawa memiliki pegangan tertentu yang membuat tahta bisa langgeng. 
Pegangan tersebut ada bermacam-macam dan setiap pemimpin memiliki pedoman 
yang berbeda-beda. Ada di antara pemimpin yang berkiblat pada ajaran Astha brata 
dan ada pula yang berpegang teguh pada ajaran Sastra Jendra Hayuningrat 
Pangruwating Diyu. Ajaran yang terakhir ini bukan sekedar persoalan cinta, tapi juga 
membicarakan tahta. Tak sekedar seks yang (hanya) terburu nafsu, melainkan seks 
yang hakiki -- menurunkan hakikat kepemimpinan. Pemimpin sejati, pinilih. Yakni, 
pemimpin yang kewahyon (menerima wahyu), bukan pemimpin yang sekedar tergoda 
nafsu berkuasa. 

Secara tersamar, karya besar tersebut ingin menggambarkan kepada publik 
bahwa kepemimpinan ada hubungannya dengan faktor keturunan. Keturunan orang 
baik, boleh jadi akan menurunkan pemimpin baik pula. Begitu pula sebaliknya, 
pemimpin yang jelek, akan memunculkan figur pemimpin yang serakah. Berarti, 
pemimpin memang terkait dengan konsep tradisi bibit-bobot-bebet, artinya keturunan-
kedudukan-kewibawaan (kepandaian) akan mempengaruhi pemimpin berikutnya. Ini 
semua, terangkum halus dalam Sastra jendra. 

Jadi, Sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu merupakan ilmu gaib yang 
patut dipahami seorang pimpinan. Sastra berati tulisan (ilmu) rahasia dan jendra berarti 
raja (pemimpin). Hayuningrat berarti keselamatan dunia (negara). Negara akan 
tenteram, manakala seorang pimpinan mampu menjalankan Pangruwating Diyu. Artinya 
ilmu untuk menghancurkan nafsu angkara (diyu). Sastra Jendra Hayuningrat 
Pangruwating Diyu bermakna jika pemimpin negara berpegang pada ilmu rahasia, 
yakni mampu menumpas angkara murka maka negara akan selamat. Tentu saja, 
pemberantasan angkara murka harus bersikap bijak. 

Termasuk dalam kategori “penghancuran” angkara murka negara kita adalah 
membasmi KKN yang menjadi agenda reformasi. Karena KKN telah menjadi “budaya” 
di masa orde baru, pemberantasannya pun membutuhkan “ilmu rahasia” (sastra jendra) 
agar punah sampai akar-akarnya. Sebab, kalau memberantas KKN hanya setengah-
setengah atau bahkan manakala pemimpin kita (baca: penegak hukum) “main-main” – 
hancur negara ini. Reformasi (akan) gagal total. Bayangkan, kalau di tengah reformasi 
ini abolisi diobral kepada Soeharto, berarti angkara murka masih akan tetap bercokol. 
Karena, pengadilan Soeharto akan menjadi barometer kesungguhan pemerintah 
menumpas KKN.  



Kehadiran teka-teki simbolik-mistis Sastra Jendra tampak pada kisah dewi 
Sukesi, anak prabu Sumali. Kisah ini termuat dalam Babad Lokapala, sebuah negara 
fiktif. Awalnya, dalam cerita ini memang masalah cinta yang nampak. Yakni, ketika 
Sukesi menginjak usia dewasa, telah nggarapsari, ayahnya mulai resah. Karena, sang 
dewi selalu menyatakan kepada ayahnya, “ayahku, aku terima hidup sendiri selamanya 
jika belum ada pria yang mampu mengupas dan menggelar makna Sastra Jendra. 
Itulah mimpiku yang indah mempesona. Itu obsesi hidupku, ayah.” 

Akhirnya, kecuali resi Wisrawa yang menginjak usia tua itu, tak ada yang mampu 
menguraikan teka-teki misterius itu. Resi Wisrawa pun sanggup membeberkan, dengan 
dalih agar Sukesi mau dijadikan isteri anaknya, Danaraja. Lalu, Wisrawa bertutur 
kepada Sumali, “suruhlah anakmu ke taman yang sunyi, jauh dari segalanya. Hanya 
bunga kenangan yang boleh tumbuh di sana. Sumali, demi anakku Danaraja, aku akan 
menguraikan Sastra Jendra seperti permintaan anakmu.” 

Pada saat suasana hening penuh kemesraan, resi Wisrawa segera 
membeberkan teka-teki simbolik dewi Sukesi. Sangat hati-hati dalam memberikan 
penjelasan. Lalu, sang resi berkata pelan-pelan, meyakinkan:  

“Sukesi, ketahuliah bahwa pria telah memetik sekuntum bunga mekar di taman 
menur. Saat itu, si perempuan samasekali sadar dan tak merasa tercuri 
kesuciannya. Sebab, dengan memetik sekuntum bunga itu, berarti pria tersebut 
telah membunuh dirinya sendiri sebagai seekor kumbang yang kehilangan 
sengatnya. Dan ketika pria tadi mencium bibir wanita, terbukalah seluruh rahasia 
hidup ini”. 
 
Mendengar cerita itu, tentu saja dewi Sukesi terpana, penuh harap. Penuh tanda 

tanya. Ia segera ingin mengetahui hakikat cinta yang sejati. Cinta yang sesungguhnya. 
Maka, ia bertanya tentang cinta yang sebenarnya terletak dimana menurut paham sang 
resi. 

Kata Resi Wisrawa, “cinta sejati hanya ada dalam budimu. Dalam akalmu. Di situ 
bersemayam cinta yang abadi.” Dari penjelasan itu, tampak bahwa budi adalah 
pembimbing manusia. Budi pula yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Jika 
hewan lebih mengandalkan nafsu dan insting, manusia dengan budinya tidak demikian. 
Karena itu, manakala manusia sedang menjadi pemimpin – dengan akal budi dia akan 
lebih arif. Tak seperti hewan yang memimpin temannya dengan keserakahan.  

Sayangnya, dalam kisah tadi, Resi Wisrawa dan dewi Sukesi tak mampu 
menguasai akal budi masing-masing. Keduanya larut ke dalam godaan nafsu rendah. 
Bahkan, keduanya sampai jatuh ke ambang kenistaan. Akibatnya, hubungan mereka 
sampai melahirkan empat orang anak yang berbeda sifatnya, yakni Dasamuka, 
Kumbakarna, Sarpakenaka, dan Gunawan Wibisana. Keempat anak ini tak lain 
merupakan representasi nafsu yang mengitari hidup manusia, yaitu amarah, aluamah, 
supiah, dan mutmainah.  

Sejak saat itu, lalu ada suara batin (nurani) yang berbicara di atas awang-awang 
sebagai berikut: 

“Ketahuilah anakku, Sastra Jendra bukanlah wedaran budi manusia belaka, 
melainkan sebuah seruan hati yang merasa tak berdaya, memanggil keilahian 
untuk meruwatnya. Kau mengira dengan kesombonganmu, kau bisa memasuki 
rahasia itu? Kenyataan adalah sebaliknya, baru dengan hati manusia akan 



merasakan kebahagiannya. Seharusnya kau tahu Wisrawa, hati manusia dalam 
badan jasmaninya itu demikian lemahnya. Budimu bisa membayangkan 
keluhuran apa saja, tapi bersamaan dengan itu hatimu menuju ke kenistaan 
seperti kau alami sekarang ini. Sastra Jendra pada hakikatnya adalah 
kepasrahan hati kepada Illahi, supaya manusia mensucikannya. Kepasrahan 
itulah yang tak ada dalam dirimu ketika kau memahami Sastra jendra. Kau 
dihukum karena kesombongan budimu, itulah dosa anakku.” 
 
Suara yang mirip “suara bapak” itu, sebenarnya bisikan nurani terdalam. Bisikan 

ini bersih, suci, mewakili cahaya Illahi – tak ternoda. Pada saat itu, ketika manusia 
menjalankan tugas (baca: memimpin), kadang-kadang tak mau mendengarkan bisikan 
hati. Mereka lebih banyak mengandnalkan nafsu, sehingga nurani terkalahkan. 
Akibatnya, mereka memimpin dalam kegelapan, sesat. 

Sebaliknya, pemimpin yang menguasai ngelmu Satra Jendra, berarti telah 
memiliki “ilmu tua”. Menurut Jatman (1997:105-106) ngelmu itu membutuhkan laku 
(perbuatan). Ngelmu disebut juga pangawikan.Pimpinan yang menguasai ngelmu cara 
memimpin akan mandul jika tidak disertai laku. Ngelmu lebih menitikberatkan pada 
aspek tindakan secara mistik dan kritis. Pimpinan ini penuh kepasrahan dan dituntuntun 
oleh nurani yang jernih. Hal itu berarti, mereka mampu menguasai “inti” Sastra Jendra 
yang memuat ajaran tinggi, antara lain: (1) ngelmu wewadining bumi kang sinengker 
hyang jagad pratingkah, artinya ilmu rahasia (gaib) tentang alam semesta yang berasal 
dari Tuhan, (2) pangruwating barang sakalir, artinya membebaskan atau memusnahkan 
segala nafsu angkara murka, dan (3) kawruh tan wonten malih, artinya ilmu yang 
sempurna (kasunyatan). 

 
D. Memimpin dengan Akal Budi 

Pemimpin yang tak mampu menguasai Sastra Jendra, berarti kepemimpinannya 
akan melahirkan kesengsaraan. Betapa tidak, seperti dalam kisah tadi, kekeliruan 
Wisrawa dan Sukesi telah melahirkan angkara murka yang diwakili oleh figur 
Dasamuka. Ia raja, pimpinan yang tamak. Karena, ia lahir dari nafsu yang tergelincir – 
lalu bukan tak mungkin kalau cara kepemimpinannya juga ingin berkuasa terus-
menerus. Dasamuka, adalah raja yang tamak dan serakah. Ingin mengumpulkan harta 
kekayaan sebanyak-banyaknya. Ia ingin menang sendiri dan bersikap adigang adigung 
adiguna. Tak mengetahui kelemahan dirinya. Apalagi, dia memang memiliki Aji 
Pancasona, yang setiap bersentuhan dengan tanah akan hidup kembali. 

Itu pun harus disadari, karena kelahiran Dasamuka memang tak wajar. Ketika 
lahir, telah disambut dengan suara halilintar, menggelegar, seperti ada gunung meletus 
atau bom. Ternyata, itu mengisyaratkan muncul pemimpin yang menjadi pendukung 
adarma. Dasamuka adalah pemimpin yang lahir dari seorang resi yang tak mampu 
mengekang hawa nafsu. Seorang resi yang tergoda oleh nafsu, sehingga akal budinya 
tergelincir jauh.  

Dasamuka tak mau diperingatkan oleh siapa pun. Tak terkecuali peringatan 
adiknya, Kumbakarna – tak dihiraukan. Kumbakarna sebagai satriya yang dikenal jujur 
pun, tak bisa mengingatkan kakaknya. Apalagi seorang adik Sarpakanaka, jelas usul 
dan bicaranya tak dipakai. Bahkan, ketika Gunawan Wibisana berusaha menjinakkan 
dia pun, dianggap angin lalu. Akibatnya, Wibisana (harus) mau disuruh pergi. Wibisana 



baru kembali ke negaranya (Alengka), setelah Dasamuka terbunuh oleh prabu Rama. 
Berarti, telah musnah figur kejahatan oleh kejujuran. 

Belajar dari kisah Sastra jendra tersebut, kini saat pemimpin bangsa mulai harus 
menata diri. Artinya, memimpin bangsa ini dengan akal budi dan bukan lagi dengan 
nafsu. Pemimpin yang memanfaatkan akal budi, tentu tak akan segampang 
memberikan ampunan pada orang yang belum jelas bersalah. Kalau penanganan 
hukum memiliki tendensi politik, jelas nafsu lagi yang akan berkembang.  

Pemimpin yang berpegang pada Sastra Jendra, akan memiliki konsistensi dan 
tak diskriminasi dalam keadilan hukum. Kata Dimyati Hartono, anggota DPR RI, 
penanganan hukum adalah equality before the law. Semua orang memiliki kesamaan di 
depan hukum. Karena itu, sangat diperlukan political will dari pemimpin kita. Jika hal ini 
diabaikan, tahun 2002 yang menurut paranormal termasuk tahun “Kuda Air” dan tahun 
2003 termasuk tahun “kambing” – akan berbahaya.  

Manakala hukum kita tersumbat, keadilan patah, berarti penegak hukum kita 
akan terbawa lari oleh kuda menuju ke air laut. Selesai. Berarti pula, kepemimpinan kita 
telah (akan) bercampur dengan aneka kotoran (sampah) laut. Memprihatinkan! Akal 
budi manusia yang akan menjawab, apakah pimpinan Jawa akan memilih sukses atau 
tidak. Hukum adalah bagian dari kepemimpinan yang paling rentan dengan akal budi. 
Ketika hukum suah banyak dipelintir, akal budi akan tumbang. Yang akan muncul di 
ranah kepemimpinan adalah keinginan yang kotor. Keinginan yang ibarat sampah, yang 
akan menjadi motor kepemimpinan. Akibatnya, sang pimpinan akan mengalami celaka 
dan malu selama-lamanya. 

Pada tataran itu, ketika akal budi lemah pimpinan akan merasa sesal (getun). 
Rasa getun ini akan hinggap pada pimpinan siapa pun yang berbuat tanpa kendali akal 
budi. Getun akan menyebabkan jiwa murung, enggan berusaha, dan menyerah. Ketika 
rasa getun sudah tidak mampu dikelola, pimpinan akan berbuat sesuka hati yang 
merugikan dirinya. Penyesalan memang sulit dicarikan obatnya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



BAB XIII 
PARODI KEPEMIMPINAN JAWA 
 
A. Parodi Kepemimpinan Punakawan  

Parodi adalah sindiran yang sedikit mengejek para pimpinan. Lewat tokoh yang 
unik, seringkali ki dalang melakukan lakon parodial. Tokoh punakawan adalah figur 
yang paling tepat dalam menjalankan parody. Parodi punakawan memang 
memunculkan kontroversial. Punakawan termasuk tokoh kawula alit, yang dianggap 
tidak mungkin menduduki pimpinan. Karena itu dalang yang cerdas akan melakukan 
parodi yang unik. 

Dalam tataran tertentu, setiap orang adalah pemimpin. Punakawan termasuk 
golongan kelas bawah dalam wayang, namun sebenarnya juga termasuk pemimpin. 
Kata puna atau pana dalam terminologi Jawa artinya memahami, terang, jelas, cermat, 
mengerti, cerdik dalam mencermati atau mengamati makna hakekat di balik kejadian-
peristiwa alam dan kejadian dalam kehidupan manusia. Sedangkan kawan berarti pula 
pamong atau teman. Jadi punakawan mempunyai makna yang menggambarkan 
seseorang yang menjadi teman, yang mempunyai kemampuan mencermati, 
menganalisa, dan mencerna segala fenomena dan kejadian alam serta peristiwa dalam 
kehidupan manusia.  

Punakawan adalah pimpinan di lingkungan khusus. Paling tidak mereka adalah 
memimpin dirinya sendiri. Sebagai seorang pengasuh, punakawan merupakan dunia 
yang spesifik. Punakawan dapat pula diartikan seorang pengasuh, pembimbing yang 
memiliki kecerdasan fikir, ketajaman batin, kecerdikan akal-budi, wawasannya luas, 
sikapnya bijaksana, dan arif dalam segala ilmu pengetahuan. Ucapannya dapat 
dipercaya, antara perkataan dan tindakannya sama, tidaklah bertentangan. Khasanah 
budaya Jawa menyebutnya sebagai watak yang senantiasa tanggap ing sasmita, lan 
limpat pasang ing grahita. Artinya, mampu memahami keadaan baik yang berupa 
tindakan simbolik maupun tindakan nyata. 

Dalam istilah pewayangan, panakawan terdapat makna sinonim dengan apa yang 
disebut wulucumbu yakni rambut yang tumbuh pada jempol kaki. Keseluruhan 
gambaran karakter pribadi Ki Lurah Semar tersebut berguna dalam upaya melestarikan 
alam semesta, dan menciptakan kemakmuran serta kesejahteraan di bumi pertiwi. 
Wulucumbu adalah gambaran dunia bawah, namun tetap penting dalam kebermaknaan 
kehidupan. Dalam cerita pewayangan Jawa, punakawan tersebut dibagi menjadi dua 
kelompok yang masing-masing memiliki peranan yang sama sebagai penasehat 
spiritual dan politik, namun masing-masing mengasuh tokoh yang karakternya saling 
kontradiksi.  

Kelompok Ki Lurah Semar Badranaya. Kelompok ini terdiri Semar, Gareng, 
Petruk, dan Bagong (Sunda: Cepot). Mereka menggambarkan kelompok punakawan 
yang jujur, sederhana, tulus, berbuat sesuatu tanpa pamrih, tetapi memiliki 
pengetahuan yang sangat luas, cerdik, dan mata batinnya sangat tajam. Ki Lurah 
Semar, khususnya, memiliki hati yang “nyegara” atau seluas samudra serta 
kewaskitaan dan kapramanan-nya sedalam samudra. Hanya satria sejati yang akan 
menjadi asuhan Ki Lurah Semar. Semar hakekatnya sebagai manusia setengah dewa, 
yang bertugas mengemban/momong para kesatria sejati. 



Ki Lurah Semar disebut pula Begawan Ismaya atau Hyang Ismaya, karena 
eksistensinya yang teramat misterius sebagai putra Sang Hyang Tunggal umpama 
dewa mangejawantah. Sedangkan julukan Ismaya artinya tidak wujud secara 
wadag/fisik, tetapi yang ada dalam keadaan samar/semar. Dalam uthak-athik-gathuk 
dalam budaya Jawa, Ki Semar dapat diartikan guru sejati (sukma sejati), yang ada 
dalam jati diri kita.  

Guru sejati merupakan hakekat Zat tertinggi yang terdapat dalam badan kita. 
Maka bukanlah hal yang muskil bila hakekat guru sejati yang disimbolkan dalam wujud 
Ki Lurah Semar, memiliki kemampuan sabda pendita ratu, ludahnya adalah ludah api 
(idu geni). Apa yang diucapkan oleh guru sejati menjadi sangat bertuah, karena 
ucapannya adalah kehendak Tuhan. Para kesatria yang diasuh oleh Ki Lurah Semar 
sangat beruntung karena negaranya akan menjadi adil makmur, gamah ripah, murah 
sandang pangan, tenteram, selalu terhindar dari musibah. 

Tugas punakawan dimulai sejak kepemimpinan Prabu Herjuna Sasrabahu di 
negeri Maespati, Prabu Ramawijaya di negeri Pancawati, Raden Sakutrem satria 
Plasajenar, Raden Arjuna Wiwaha satria dari Madukara, Raden Abimanyu satria dari 
Plangkawati, dan Prabu Parikesit di negeri Ngastina. Ki Lurah Semar selalu dituakan 
dan dipanggil sebagai kakang, karena dituakan dalam arti kiasan yakni ilmu spiritualnya 
sangat tinggi, sakti mandraguna, berpengalaman luas dalam menghadapi pahit getirnya 
kehidupan. Bahkan para Dewa pun memanggilnya dengan sebutan “kakang”.  

Kelompok punakawan ini bertugas menemani (mengabdi) para bendhara (bos) 
nya yang memiliki karakter luhur budi pekertinya. Tugas punakawan adalah sebagai 
“pembantu” atau abdi sekaligus “pembimbing”. Tugasnya berlangsung dari masa ke 
masa. Dalam cerita pewayangan, kelompok ini lebih sebagai penasehat spiritual, 
pamomong, kadang berperan pula sebagai teman bercengkerama, penghibur di kala 
susah. Dalam percengkeramaannya yang bergaya guyon parikena atau saran, usulan 
dan kritikan melalui cara-cara yang halus, dikemas dalam bentuk kejenakaan kata dan 
kalimat. Namun di dalamnya selalu terkandung makna yang tersirat berbagai saran dan 
usulan, dan sebagai pepeling akan sikap selalu eling dan waspadha yang harus 
dijalankan secara teguh oleh bendharanya yang jumeneng sebagai kesatria besar.  
Pada kesempatan tertentu punakawan dapat berperan sebagai penghibur selagi sang 
bendhara mengalami kesedihan.  

Pada intinya, Ki Lurah Semar dkk bertugas untuk mengajak para kesatria 
asuhannya untuk selalu melakukan kebaikan atau kareping rahsa (nafsu al mutmainah). 
Dalam terminologi Islam barangkali sepadan dengan istilah amr ma’ruf. Adapun watak 
kesatria adalah: halus, luhur budi pekerti, sabar, tulus, gemar menolong, siaga dan 
waspada, serta bijaksana. Dengan demikian, di bawah pimpinan punakawan, satria 
akan berjalan lurus. Manakala satria akan bengkok, punakawan yang meluruskan. 

 
B. Petruk Dadi Ratu: Sebuah Pembangkangan Pemimpin 

Banyak yang mengartikan lakon Petruk Dadi Ratu sebagai sebuah simbol ketidak 
becusan seorang pemimpin, atau seorang yang tidak layak menjadi pemimpin dijadikan 
pemimpin wal hasil adalah kekacauan. Bisa juga di artikan sebagai khayalan yang 
berlebih, lha masak Petruk ingin menjadi pemimpin, jongos mau jadi Raja. 
Meski sebenaranya hal itu tidaklah tepat, karena pada dasarnya Petruk adalah bukan 
manusia biasa, Petruk merupakan cerminan dari salah satu pribadi Semar. Kesaktian 



Petruk melebihi kesaktian para Dewa dan Penguasa mayapada Baca Tentang Siapa 
Petruk. Lantas apa yang mendasari kemudian keluarnya lakon Petruk Dadi ratu ?, 
jawabannya adalah kekacauan dan ketidakseimbangan. 

Segalanya berjalan sudah tidak pada fitrahnya, sudah tidak pada tempatnya. 
Dimana Pebisnis menjadi pejabat, dimana pemuka agama menjadi wakil rakyat, dimana 
pelawak menjadi wakil rakyat. Apa yang terjadi jika kuda makan sambal, bahkan doyan 
sambal ? yang terjadi adalah keliaran, sang kuda ngamuk. Apa yang terjadi jika 
kambing suka makan daging ? yang terjadi adalah kambing menjadi buas. Apa yang 
terjadi ketika harimau memakan rumput ? yang terjadi adalah harimau menjadi 
pengecut. 

Dalam dunia pewayangan, saat gonjang-ganjing sudah sampai pada taraf yang 
sangat tidak wajar, para punakawan—Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong—mulai 
membangkang. Puncak pembangkangan terjadi ketika Petruk melabrak Kahyangan 
Jonggring Saloko (istana para penguasa), mengobrak-abrik dan mendekonstruksi 
tatanan yang selama ini dipakai para penguasa serta para elite untuk berselingkuh dan 
melakukan manipulasi. Arjuna, sang sang pimpinan yang biasanya dilayani punakawan, 
dipaksa mematuhi titah Petruk, sang raja baru. Saat itulah Petruk membuka seluruh aib 
para penguasa. Yang perlu disingkapi dalam lakon ini adalah bukan khayalan seperti 
versi umum, melainkan adalah Petruk sebagai pemimpin Revolusi yang menjungkir 
balikan tatanan khayangan yang pada saat itu memang sudah sangat kacau. Petruk 
merevolusi semua tatanan agar kembali pada tempat yang semestinya. 

Hal itu hanya dilakukan oleh Petruk dalam satu malam, hal ini menyiratkan bahwa 
Petruk adalah pribadi yang sadar akan peranannya, setelah semua baik, semua 
berjalan normal, maka Petruk kembali kepada peranan awalnya menjadi seorang 
pengabdi. Episode Petruk Dadi Ratu Ini ditutup dengan turunnya Semar mengatasi 
kondisi 

………Petruk tersenyum mengingat peristiwa itu. “Ah… hanya Hyang Widi yang 
perlu tahu apa isi hatiku, selain Dia aku tak perduli” 
Kembali dia mengayunkan “pecok”nya membelah kayu bakar. Sambil bersenandung 
tembang pangkur: “Mingkar-mingkuring angkara, akarana karanan mardisiwi, sinawung 
resmining kidung, sinubo sinukarto….” 

Sebagai salah satu punakawan resmi mayapada. Petruk sudah mengabdi kepada 
puluhan”ndoro” (tuan), sejak jaman Wisnu pertama kali menitis ke dunia. Hingga saat 
Wisnu menitis sebagai Arjuna Sasrabahu, menitis lagi sebagai Rama Wijaya, menitis 
lagi sebagai Sri Kresna. Petruk tetap di sini sebagai seorang pengabdi, karena itu 
adalah peranan agungnya. 

Petruk hanya bisa tersenyum kadang tertawa geli, dan sesekali melancarkan 
protes akan kelakuan “ndoro-ndoro” (tuan-tuan)-nya yang sering kali tak bisa diterima 
nalar. Tapi ya memang hanya itu peran Petruk di mayapada ini. Dia tidak punya 
wewenang lebih dari itu. Meskipun sebenarnya kesaktian Petruk tidak akan mampu 
ditandingi oleh tuannya yang manapun juga. 

Berbeda dengan Gareng yang meledak-ledak dalam menanggapi kegilaan 
mayapada, berbeda pula dengan Bagong yang sok cuek dan selalu mengabaikan 
tatakrama. Petruk berusaha lebih realistis dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi. 
Meskipun nyeri dadanya acapkali muncul saat melihat kejadian-kejadian hasil rekayasa 
ndoro-ndoro nya. 



Petruk sudah hafal betul dengan model paham kekuasaan di Karang Kedempel 
dari waktu ke waktu. Kalau mau, sebenarnya bisa saja Petruk mengamuk dan 
menghajar siapa saja yang dianggap bertanggung jawab atas kesemrawutan 
pemerintahan. Dengan kesaktiannya, apa yang tak bisa dilakukan Petruk, bahkan 
(dulu) pernah terjadi, Sri Kresna hampir saja musnah menjadi debu dihajar anak Kyai 
Semar ini. 

Tapi Petruk sudah memutuskan untuk mengambil posisi sebagai punakawan yang 
resmi. Dia sudah bertekad tidak lagi mengambil tindakan konyol seperti yang dulu 
sering dia lakukan. Baginya, kemuliaan seseorang tidak terletak pada status sosial. 
Pengabdian tidak harus dengan menempati posisi tertentu. Melinkan pada 
pengabdiannya terhadap nusa dan bangsa. 

Singkat cerita Petruk menjelma menjadi Prabu Kanthong Bolong, Petruk melabrak 
semua tatanan yang sudah terlanjur menjadi “main stream” model kekuasaan di 
mayapada. Dia menjungkirbalikkan anggapan umum, bahwa penguasa boleh bertindak 
semaunya, bahwa raja punya hak penuh untuk berlaku adil atapun tidak. Karuan saja, 
Ulah Prabu Kanthong Bolong membuat resah raja-raja lain. Bahkan, kahyangan 
Junggring Saloka pun ikut-ikutan gelisah. Kawah Candradimuka mendidih perlambang 
adanya “ontran-ontran” yang membahayakan kekuasaan para dewa. 

Maka secara aklamasi disepakati, skenario “mengeliminir” raja biang keresahan. 
Persekutuan raja dan dewa dibentuk, guna melenyapkan suara sumbang yang 
mengganggu tatanan keyamanan yang sudah terbentuk selama ini. 
Hasilnya?, semua usaha untuk melenyapkan suara sumbang itu gagal total.Bukannya 
Prabu Kanthong Bolong yang mati. Tapi raja jadi-jadian Petruk ini malah mengamuk. 
Siapapun yang mendekat dihajarnya habis-habisan. Kresna dan Baladewa dibuat 
babak belur. Batara Guru sang penguasa kahyangan lari terbirit-birit. 
Kesaktian dan semua ajian milik dewa-dewa dan raja-raja, seperti tak ada artinya 
menghadapi Prabu Kanthong Bolong. Tahta Jungring Saloka pun dikuasai raja murka 
ini. Keadaan semakin semrawut. Sampai akhirnya Semar Bodronoyo turun tangan 
mengendalikan situasi. 

“Ngger, Petruk anakku!”, Semar berujar pelan, suaranya serak dan berat seperti 
biasanya. “Jangan kau kira aku tidak mengenalimu, ngger!” 

“Apa yang sudah kau lakukan, thole? Apa yang kau inginkan? Apakah kamu 
merasa hina menjadi kawulo alit? Apakah kamu merasa lebih mulia bila menjadi raja?  

“Sadarlah ngger, jadilah dirimu sendiri“. Prabu Kanthong Bolong yang gagah dan 
tampan, berubah seketika menjadi Petruk.  

Berlutut dihadapan Semar. Dan Episode “Petruk Dadi Ratu” pun berakhir. 
Petruk tersenyum mengingat peristiwa itu. “Ah… hanya Hyang Widi yang perlu tahu apa 
isi hatiku, selain Dia aku tak perduli” Kembali dia mengayunkan “pecok”nya membelah 
kayu bakar. Sambil bersenandung tembang pangkur: “Mingkar-mingkuring angkoro, 
akarono karanan mardisiwi, sinawung resmining kidung, sinubo sinukarto….” 
Hahahaha dan Petruk pun tertawa kembali melakoni perannya sebagai Punakawan 
Resmi mayapada ini. 

Dalam pandangan Lombard (2005:135) lakon Petruk Dadi Ratu memang khas 
Jawa. Hal ini merupakan dunia mungkin bahwa rakyat kecil ketika memiliki pusaka 
Kalimasada, akhirnya dapat menjadi penguasa. Kepemimpinan semacam ini jelas 
sebuah ironi bagi bangsa. Dalam istilah Pramono (2010:157) ironi merupakan komidi 



satir, artinya sebuah sindiran pada pimpinan. Banyak komidi satir yang memelototkan 
mata, misalnya model Sentilan-Sentilun (Metro TV), yang dimotori Butet Kertarajasa. 
Komidi satir inimerupakan strategi kritis pada kondisi bangsa. Mungkin sekali lakon dan 
komidi ini sebuah pembangkangan rakyat, yang sudah lelah menghadapi pimpinan. 
Tegasnya, lakon dan segala bentuk ironi demikian merupakan nasihat moral bagi setiap 
pimpinan, jika mau mendengarkan suara rakyat.  

 
C. Parodi Putih Lakon Petruk Dadi Ratu 

Waktu Petruk menjadi raja, banyak orang menertawakannya. Menurut banyak 
orang, Petruk dadi Ratu itu hanyalah lakon impian, lakon lamunan rakyat bawahan yang 
tak dapat memperbaiki keadaan. Mana mungkin rakyat miskin dan bodoh menjadi raja 
kaya dan bijaksana? Ada pula yang bilang, lakon itu adalah pasemon (sindiran) tentang 
kere munggah mbale (gelandangan yang menjadi kaya dan lupa daratan). Lainnya lagi 
mengejek, lakon itu hanyalah dagelan untuk menghibur orang miskin. Dan sebagian 
lagi berpendapat, Petruk dadi ratu itu kisah aji mumpung (kebetulan), di mana orang 
miskin menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Di zaman Belanda dulu, Petruk 
dadi Ratu juga hanya dipandang sebagai guyonan. Petruk disebut sebagai 
Opperbevelhebber, jendral berkuasa, yang memerintah semua belantara. Sebagai 
penguasa, Petruk menjungkirbalikkan pranatan. Di negaranya, Lojitengara, menghisab 
candu dihalalkan, main judi dinaikkan derajatnya menjadi sport utama, yang 
dipopulerkan bagi semua warga negara.  

Dari dulu sampai sekarang, entah orang Jawa ataupun Belanda, mereka semua 
ternyata tidak mengerti wayang. Mereka memikirkan wayang secara wadag (fisik). 
"Pantas, jika mereka menganggap saya, hamba sahaya yang kecil dan miskin ini, 
menggunakan kesempatan, berpestaria menjadi raja. Petruk dadi Ratu itu bukan 
lakonnya orang bodoh jadi raja, atau lakonnya orang kecil beraji mumpung, tapi lakon 
mencoke wahyu marang kawula (hinggapnya wahyu pada diri rakyat)", kata Petruk.  
Petruk mengenang, bagaimana ia sampai menjadi raja. Alkisah, tuannya, Abimanyu 
menderita sakit. Abimanyu adalah perantara, yang nantinya akan mewariskan dampar 
(tahta) Palasara, pendiri Astina, kepada Parikesit, anaknya. Bersamaan dengan 
sakitnya, pergilah ketiga wahyu yang dimilikinya, yakni wahyu Maningrat, yang 
menyebarkan benih keratuan, wahyu Cakraningrat, yang menjaga keberadaannya 
sebagai ratu, dan wahyu Widayat, yang melestarikan hidupnya sebagai ratu.  

Ketiga wahyu itu kemudian hinggap pada diri Petruk. Ia pun akhirnya dapat 
menjadi raja di negara yang dinamainya Lojitengara. Ia menggelari dirinya Prabu Wel-
Geduwel Beh!. Untuk kukuh menjadi raja, ternyata ia membutuhkan damper kerajaan 
Astina, warisan Palasara. Petruk memerintahkan kepada kedua patihnya, Bayutinaya—
titisan Anoman—dan Wisandhanu—titisan Wisanggeni, anak Arjuna--, untuk mencuri 
tahta Palasara itu.  

Kedua utusan itu berhasil membawa pulang tahta tersebut. Prabu Wel-geduwel 
Beh mencoba duduk di atasnya. Begitu duduk, ia pun terjungkal. Ia coba lagi 
berulangkali. Sang Prabu akhirnya menyerah dan memperoleh bisikan melalui 
penasihat kerajaan bahwa supaya tidak terjungkal, ia harus memperoleh boneka yang 
bisa dililing (dilihat dan ditimang). Petruk kembali menyuruh kedua utusannya, 
Bayutinaya dan Wisandhanu untuk mencari boneka yang dimaksud. Tanpa 
memperoleh rintangan yang berarti, kedua utusannya berhasil membawa boneka itu 



yang tak lain adalah Abimanyu yang sedang sakit. Ketika dipangku Prabu Wel-Geduwel 
Beh, Abimanyu sembuh. Dan Abimanyu berkata, "Kamu takkan bisa menduduki tahta 
itu, jika kamu tidak memangku aku".  

"Pada saat itulah saya mengalami, bahwa saya ini hanyalah kawula. Dan saya 
sadar, saya akan tetap tinggal sebagai kawula, tak mungkinlah saya bisa duduk 
sebagai raja. Tugas saya hanyalah memangku raja, agar ia dapat menduduki tahtanya. 
Tuanku Abimanyu dapat duduk di tahta raja karena saya memangkunya. Jadi raja itu 
takkan bisa menjadi raja, kalau tidak dipangku kawula, rakyat jelata seperti saya ini", 
kata Petruk sambil memandang tanah datar di hadapannya. 

Dulu Petruk tidak tahu, mengapa ketiga wahyu itu pergi meninggalkan tuannya 
dan hinggap padanya. Sekarang ia paham, wahyu sebenarnya hanya pergi untuk 
sementara. Ia pergi hanya untuk nitik, menengok siapakah yang memangku orang yang 
kedunungan (dihinggapi) wahyu. Wahyu itu tidak asal hinggap. Dia akan hinggap pada 
orang yang layak dihinggapi, dan orang yang layak itu haruslah orang yang dipangku 
Petruk, sang rakyat dan sang kawula ini. Maka setelah tahu, bahwa Petruklah yang 
memangku Abimanyu, wahyu itupun berhenti menitik dan ketiganya kembali kapada 
Abimanyu.  

Di hadapan tanah datar itu, pikiran Petruk melayang lagi. Ia sedih mengingat 
gugurnya Abimanyu dalam Perang Bharata Yudha. Petruklah yang menggendong 
jenazah Abimanyu. Petruk pula yang membakar mayat Abimanyu menuju alam 
Mokshaya. "Saya ini hanyalah rakyat. Betapa pun hinanya diri saya, hanya saya yang 
bisa mengantarkan Sang Raja menuju alam kesempurnaannya. Sampai ke Moksha 
pun, raja itu bergantung pada kawula. Hanya rakyatlah yang dapat menyempurnakan 
hidup raja, bahkan ketiak ia berhadapan dengan akhiratnya", ujar Petruk.  
"Memang, kawula, sang rakyat ini ada sepanjang zaman. Sementara raja itu tidaklah 
abadi. Ia bertahta hanya dalam masa tertentu. Ketika masa itu lewat, ia harus turun 
atau binasa. Sementara rakyat terus ada. Buktinya, saya ini ada di sepanjang zaman. 
Menjadi punakawan, hamba yang menemani penguasa dari masa ke masa, sampai 
hari ini. Kawula iku ana tanpa wates, ratu kuwi anane mung winates ( rakyat itu ada 
tanpa batas, sedangkan raja itu ada secara terbatas)", kata Petruk. 

Petruk makin menyadari, siapa diri rakyat itu sebenarnya. Hanyalah rakyat yang 
dapat membantu penguasa untuk menuliskan sejarahnya. "Maka seharusnya penguasa 
itu menghargai kawula. Penguasa itu harus berkorban demi kawula, tidak malah 
ngrayah uripe kawula (menjarah hidup rakyat). Kwasa iku kudu ana lelabuhane (kuasa 
itu harus mau berkorban). Kuasa itu bahkan hanyalah sarana buat lelabuhan, kendati ia 
masih berkuasa, ia tidak akan di-petung (dianggap) oleh rakyat. Raja itu bukan raja lagi 
, kalau sudah ditinggal kawula. Siapa yang dapat memangkunya, agar ia bisa 
menduduki tahta, kalau bukan rakyat? Raja yang tidak dipangku rakyat adalah raja 
yang koncatan (ditinggalkan) wahyu," kata Petruk.  

Tapi Ki Petruk, mengapa banyak penguasa yang tak memperhatikan 
kawula,menginjak-injak dan menghina kawula, toh tetap dapat duduk di tahtanya?  
"Dalam pewayangan pun ada penguasa yang tak dipangku rakyat seperti saya. Dia 
adalah Dasamuka yang lalim. Dia adalah Duryudana yang serakah. Seperti halnya 
hanya ada satu tahta Palasara, demikian pula hanya ada satu tahta rakyat. Duryudana 
berkuasa, tapi tak pernah berhasil menduduki tahta Palasara. Banyak penguasa 



berkuasa, tapi mereka sebenarnya tidak bertahta di dampar yang sebenarnya, yakni 
dampar rakyat ini", jawab Petruk. 

Tiba-tiba Petruk mendengar, tanah datar di hadapannya itu bersenandung. Makin 
lama semakin keras bahkan menjadi senandung Panitisastra: dulu tanah itu adalah 
hutan lebat yang bersinga. Singa bilang, kalau hutan tak kujaga tentu ia akan dibabat 
habis oleh manusia. Dan hutan bilang, kalau singa tak kunaungi dan pergi dariku, pasti 
ia akan ditangkap oleh manusia. Akhirnya singa dan hutan sama-sama binasa. Singa 
yang tak berhutan dibunuh manusia, hutan yang tak bersinga dibabat manusia….  
"Raja dan rakyat harus wengku-winengku (saling memangku), rangkul-merangkul, 
seperti singa dan hutan, seperti Abimanyu dan Petruk", kata Ki petruk menyenandung 
tembang Panitisastra.  
 
D. Anekdot Kepemimpinan pada Lakon Petruk Dadi Ratu 

Dalam jagat pedalangan, ia adalah anak pendeta raksasa di pertapaan  dalam laut 
bernama Begawan Salantara. Sebelumnya ia bernama Bambang Pecruk Panyukilan. 
Ia gemar bersenda gurau, baik dengan ucapan maupun tingkah laku dan senang 
berkelahi. Ia tokoh yang selalu hadir ketika suasana buntu, membeku, dan menjadi 
tokoh ‘satir’  ketika priyayi andalannya ternyata mengecewakan publik.  Dengan 
demikian ia hadir sebagai pemimpin atau tokoh keterpaksaan karena tidak ada pilihan 
lain.  

Kehadiranya selalu dengan gaya humor, ngelantur, omong kosong, ngalor ngidul 
dan menghibur. Memecah kebekuan, menghalau kesunyian dan menebarkan 
kesahajaan. Ia seorang abdi yang selalu lekat dengan kaum priyayi. Ia 
merepresentasikan kaum kecil, berpendidikan rendah, dan merakyat. Ia pun 
sebenarnya pernah sekolah, tapi nggak lulus, kemudian menempuh ‘kejar paket’, hanya 
untuk label etiket.  

Selang beberapa tahun kemudian, kariernya meroket.  Ia duduk-duduk dan masuk 
dalam link pemerintahan Pandawa dan bala tengen. Ia sering ikut priyayi besar dalam 
acara-acara kenegaraan dan peperangan. Ia pun akhirnya berfikir bagaimana agar 
dirinya sejajar dengan priyayi atasannya. Maka ia pun menempuh  kuliah ‘instan’ di 
pertapan ‘Tanpakariya’, dan  berkat kesaktiannya, ia pun menyandang gelar sarjana. 
Sarjana hiburan,  untuk pantas-pantasan, untuk  menghibur hatinya agar  kelihatan 
mentereng di hadapan priyayi juragannya.  

Yang jelas, walau gelar sarjana sudah menempel. ia sendiri nggak paham dengan 
gelar kesarjanaannya, apa keahliannya, bagaimana menerapkannya, dan bagaimana 
prosesnya. Yang penting gelar sarjana sudah melekat di pundaknya. Yang penting lagi, 
orang desa semakin bangga dengan dirinya. Di samping ia merakyat, ia juga sarjana. 
 Maka tak heran, pada waktu pilkades, ia pun terpilih menjadi lurah,  yang didukung 
penuh oleh rakyatnya. Gelar barunya Ki Lurah Petruk Kanthong Bolong.  

Sekarang kita kembali pada kisah di atas. Pada suatu hari, Bambang Pecruk 
Panyukilan  ingin berkelana mencari lawan tanding, guna menguji kekuatan dan 
kesaktiannya. Semua rapalan mantra, ajian kebal, senjata pethel sakti, keris junjung 
luhur, junjung derajat, dan lainnya, telah disiapkan dalam ransel dan lipatan sarungnya.  
Di tengah jalan ia bertemu dengan Bambang Sukodadi dari pertapaan Bluluktiba yang 
tengah refreshing jogging di atas bukit, sambil bermain ruyung di tangannya. Melihat 
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ada orang yang kelihatan kemlelet tergerak hatinya untuk mencoba kekebalannya. Ia 
pun segera menghampiri pemuda tersebut, dan menantangnya duel. 

Tak dinyana, ternyata Bambang Sukodadi pun  mempunyai maksud yang sama, 
maka terjadilah perang tanding. Mereka berkelahi sangat lama, saling menghantam, 
bergumul, tarik-menarik, tendang-menendang, injak-menginjak, hingga tubuhnya 
menjadi cacat dan berubah sama sekali dari wujud aslinya yang tampan. Perkelahian 
ini kemudian dipisahkan oleh Smarasanta (Semar) dan Bagong yang tengah mengiringi 
Batara Ismaya menghabiskan masa resesnya di Ngarcapada. Mereka kemudiaan 
dilerai dan diberi petuah dan nasihat sehingga akhirnya keduanya menyerahkan diri 
dan berguru kepada Smara/Semar dan mengabdi kepada Sanghyang Ismaya. 
Demikianlah peristiwa tersebut diceritakan dalam lakon Batara Ismaya Krama. 

Karena  wujud tampannya telah rusak gara-gara berkelai tadi, maka mereka pun 
segera berganti nama. Mereka segera datang di kantor catatan sipil; Pecruk Panyukilan 
mengubah namanya menjadi Petruk, sedangkan Bambang Sukodadi menjadi Gareng. 
Sebuah nama yang indah dan top markotop untuk dirinya, sesuai dengan bentuk 
tubuhnya. 

Dalam kisah Ambangaun Candi Spataharga/Saptaraga, Dewi Mustakaweni, putri 
dari negara Imantaka, berhasil mencuri pusaka Jamus Kalimasada dengan jalan 
menyamar sebagai Gatutkaca, sehingga dengan mudah ia dapat membawa lari pusaka 
tersebut. Kalimasada kemudian menjadi rebutan antara negeri Imantaka dan  negara 
Ngamarta.  

Di dalam kekeruhan dan kekacauan politik tersebut, Petruk yang biasa blusukan di 
kampung-kampung itu, mengambil kesempatan mencuri Jamus Kalimasada ndik 
rumahnya Dewi Mustakaweni , yang kebetulan tengah pergi ke salon kecantikan. 
Petruk hafal betul dengan kebiasaan Dewi Mustakaweni istri pengusaha terkenal itu. 
Tepat pada jam 8.00, Petruk berhasil menyelinap di halaman luas dan kamarnya 
Mustakaweni. Sehingga dengan leluasa, Petruk berhasil mencuri Jamus Kalimasada. Ia 
pun segera meninggalkan negeri Imantaka, dan segera mensosialisasikan 
kehebatannya pada penduduk desa di negeri Lojitengara.  

Kontan, karena kekuatan dan pengaruhnya Jamus Kalimasada yang ampuh, 
Petruk dapat menjadi raja menduduki singgasana kerajaan Lojitengara dan bergelar 
Prabu Welgeduwelbeh (Wel Edel Bey). Petruk yang dulunya jadi abdi para satriya 
Pandawa termasuk Prabu Dwarawati, atau Prabu Kresna, kini berbalik, Prabu Kresna 
dan Pandawa jadi anak buahnya. Ya, kalau dalam tv mirip tayangan ‘tukar nasib’.  
Dasar namanya saja Si Petruk, maka dalam masa pemerintahannya penuh dengan 
‘lonyotan’, banyolan ngalor-ngidul omongannya ngawur, tak terukur, nggak koneks 
dengan masalah yang tengah dibicarakan. Setiap memimpin rapat hanya menyerahkan 
persoalan pada kabagnya. Ia nggak memiliki kompetensi  dan nggak nyandak 
kemampuannya dalam kontek kenegaraan yang lebih luas. Gaya ‘kepala desa’ masih 
melekat di dalam dirinya. Para kabag, dan camat dan para sarjana sejati yang dulu jadi 
atasannya, disamakan dengan orang-orang desa yang miskin pengetahuannya. 
Kadang marah-marah, emosi tinggi gara-gara mereka nggak segera bekerja.”Bekerja 
apa??, lha wong programnya saja nggak nggenah” kata camat terheran-heran. 

Prabu Kresna, Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula dan Sadewa yang 
menjabat jadi kabag, serta Gathutkaca, Abimanyu, Antarja, Antasena yang menjadi 
camat, nampak termangu , tertawa terpingkal-pingkal melihat ulah Prabu 
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Welgeduwelbeh yang PD terlalu tinggi. Berkali-kali mereka bertatap muka saling 
berpandangan geli. Mereka menatap jauh. Pemerintahan nampak mulai rapuh tidak 
berwibawa lagi. Sang Prabu Welgeduwelbeh semakin mabuk kekuasaan, ia benar-
benar nggak faham dengan kepemimpinannya serta kondisi dirinya. “Inilah 
pemerintahan coba-coba. Yang diaplikasikan dari konsep parsial ‘merakyat’ saja” desah 
Prabu Kresna mengingatkan 
“Werkudara…” 
“Apa Jlitheng kakangku” 
“Lakon iki kudu ndang dipungkasi, mesakne para kawula lan Negara Ngamarta ing 
tembe mburi. Mula tugasmu Werkudara, murih lakon iki ndang babar jeneng sira enggal 
papagen Si Bagong mara..” 

Singkat cerita, akhirnya Bagong-lah yang menurunkan Prabu Welgeduwelbeh dari 
tahta kerajaan Lojitengara dan badar/terbongkar rahasianya menjadi Ki Lurah Petruk 
kembali. Petruk yang asli dulu, yang badut dulu, yang kepala desa dulu. Kalimasada 
kemudian dikembalikan kepada pemilik aslinya, Prabu Puntadewa.  

Dengan demikian berakhirlah anekdot kepemimpinan di negeri wayang, yang 
penuh dengan kepura-puraan. Intinya, seorang pemimpin tidak cukup hanya 
bermodalkan merakyat saja. Akan tetapi kecerdasan intelektual, spiritual, dan 
emosional sangat amat diperlukan dalam rangka kebijakan yang sangat strategis dalam 
kerangka kebutuhan zaman yang semakin canggih.  
 
E. Parodi Hitam Kepemimpinan Jawa 

Saya pernah menulis sebuah cerita pendek Jawa berjudul Togog Dadi Ratu 
(2006). Cerita ini saya muat dalam antologi Senthir, yang mendapatkan hahdiah sastra 
Rancage tahun 2006, di UPI Bandung. Yang perlu saya garis bawahi, cerita pendek itu 
saya ungkapan sebagai parodi kepemimpinan Jawa. Pimpinan Jawa yang saya 
simbolisasikan lewat tokoh Togog sebagai punakawan garis kiri (hitam), harus 
disembah oleh majikannya. Pimpinan Jawa dari elit khusus itu, saya jungkirbalikkan. 
Yakni, seorang tokoh Togog yang biasanya menyembah Dasamuka, justru terbalik 
Dasamuka yang harus menyembah. 

Dalam jagad kepemimpinan Jawa, memang jarang ada punakawan menjadi 
penguasa. Manuver politik dan kepemimpinan Jawa biasanya lebih tersembunyi. Jika 
ada Togog dapat menjadi raja, ini tentu sebuah parody politik yang sudah konyol. 
Biarpun hal itu sangat mungkin, namun di jagad Jawa gerakan vulgar untuk 
mencalonkan rakyat jelata ke kancah kepemimpinan belum jelas sejarahnya. Cerpen 
saya di atas adalah fiksi, imajinasi, yang suatu saat dapat terjadi. Gerakan “di bawah 
tanah” untuk menjadi pimpinan di Jawa selalu ada, hanya saja bersifat halus. Maka 
sang Togog pun harus ekstra hati-hati ketika mimpi jadi raja. 

Kelompok Ki Lurah Togog termasuk punakawan jalur hitam, biarpun pemikirannya 
putih. Kelompok ini terdiri dua personil yakni: Ki Lurah Togog (Sarawita) dan Mbilung. 
Punakawan ini bertugas menemani bendhara-nya yang berkarakter dur angkara yakni 
para Ratu Sabrang. Konteks dur ini yang menyebabkan sebuah parodi hitam. Ketika 
Togog juga sah-sah saja disembah, menandai suat keadaan era masa kini bahwa 
pimpinan dari jalur hitam akan terbolak-balik. Pimpinan yang dur angkara, sudah 
selayaknya berserah diri, agar menyerahkan pada kawula alit. Sebut saja misalnya 
Prabu Baladewa di negeri Mandura, Prabu Basukarna di negeri Ngawangga, Prabu 
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Dasamuka (Rahwana) di negeri Ngalengka, Prabu Niwatakawaca di negeri Iman-
Imantaka dan beberapa kesatria dari negara Sabrangan yang berujud (berkarakter) 
raksasa; pemarah, bodoh, namun setia dalam prinsip. Prinsip utama sang Togog selalu 
mengingatkan kepada bendara bila akan berniat jelek. 

Ki Togog secara garis besar bertugas mencegah asuhannya yang dur angkara, 
untuk selalu eling dan waspada, meninggalkan segala sifat buruk, dan semua nafsu 
negatif. Beberapa tugas mereka antara lain: (1) Mereka bersuara lantang untuk selalu 
memberikan koreksi, kritikan dan saran secara kontinyu kepada bendara-nya, (2) 
Memberikan pepeling kepada bendhara-nya agar selalu eling dan waspadha jangan 
menuruti kehendak nafsu jasadnya (rahsaning karep). Gambaran tersebut 
sesungguhnya memproyeksikan pula karakter dalam diri manusia (jagad alit).  
Sebagaimana digambarkan bahwa kedua kesatria di atas memiliki karakter yang 
berbeda dan saling kontradiktori. Maknanya, dalam jagad kecil (jati diri manusia) 
terdapat dua sifat yang melekat, yakni di satu sisi sifat-sifat kebaikan yang memancar 
dari dalam cahya sejati (nurulah) merasuk ke dalam sukma sejati (ruhulah).  
Di sisi lain terdapat sifat-sifat buruk yang berada di dalam jasad atau ragawi. Kesatria 
yang berkarakter baik diwakili oleh kelompok Pendawa Lima beserta para leluhurnya.  

Sedangkan kesatria yang berkarakter buruk diwakili oleh kelompok Kurawa 100. 
walaupun keduanya masing-masing sudah memiliki penasehat punakawan, namun 
tetap saja terjadi peperangan di antara dua kelompok kesatria tersebut. Hal itu 
menggambarkan betapa berat pergolakan yang terjadi dalam jagad alit manusia, antara 
nafsu negatif dengan nafsu positif. Sehingga dalam cerita pewayangan digambarkan 
dengan perang Baratayuda antara kesatria momongan Ki Lurah Semar dengan kesatria 
momongan Ki Togog. Antara Pendawa melawan Kurawa 100. Antara nafsu positif 
melawan nafsu negatif. Medan perang dilakukan di tengah Padhang Kurusetra, yang 
tidak lain menggambarkan hati manusia.  

Dalam cerita wayang sebagaimana kisah-kisah dalam legenda lainnya, terdapat 
kelompok antagonis. Dalam cerita wayang tokoh-tokoh antagonis berasal dari negri 
seberang atau Sabrangan. Punakawan Togog atau Tejamantri, Sarawita dan Mbilung 
merupakan punakawan kontroversif yang selalu membimbing tokoh pembesar 
antagonis, para “ksatria” angkara murka (dur angkara), hingga para pimpinan raksasa 
jahat. 

Sebut saja misalnya Prabu Dasamuka, Prabu Niwatakawaca, Prabu Susarma, 
hingga para kesatria dur angkara dari Mandura seperti Raden Kangsa dan seterusnya. 
Pada intinya Ki Lurah Togog dkk selalu berada di pihak tokoh antagonis, sehingga 
disebut sebagai bala kiwa. Namun demikian bukan berarti kelompok punakawan ini 
memiliki karakter buruk.  

Ciri fisik Togog dkk memiliki mulut yang lebar. Artinya mereka selalu berkoar 
menyuarakan kebaikan, peringatan (pepeling) kepada majikannya agar tetap waspada 
dan eling, menjadi manusia jangan berlebihan. Ngono ya ngono ning aja ngono. 
Manusia harus mengerti batas-batas perikemanusiaan. Sekalipun akan mengalahkan 
lawan atau musuhnya tetap harus berpegang pada etika seorang kesatria yang harus 
gentle, tidak pengecut, dan tidak memenangkan perkelahian dengan jalan yang licik. 
Sekalipun menang tidak boleh menghina dan mempermalukan lawannya (menang 
tanpa ngasorake).  



Itulah ajaran Ki Lurah Togog dkk yang sering kali diminta nasehat dan saran oleh 
para majikannya. Namun toh akhirnya setiap nasehat, saran, masukan, aspirasi yang 
disampaikan Ki Lurah Togog dkk tetap saja tidak pernah digubris oleh majikannya 
mereka tetap setia. Ki Lurah Togog dkk walaupun menjabat posisi sentral sebagai 
penasehat, pengasuh dan pembimbing, yang selalu bermulut lantang menyuarakan 
pepeling, seolah peran mereka hanya sebagai obyek pelengkap penderita. Walaupun 
Ki Lurah Togog dkk selalu gagal mengasuh majikannya para kesatria dur angkara, 
hingga sering berpindah majikan untuk bersuara lantang mencegah kejahatan. Bukan 
berarti mereka tidak setia. Sebaliknya dalam hal kesetiaan sebagai kelompok penegak 
kebenaran, Ki Lurah togog patut menjadi teladan baik. Karena sekalipun sering dimaki, 
dibentak dan terkena amarah majikannya, Ki Lurah Togog dkk tidak mau berkhianat. 
Sekalipun selalu gagal memberi kritik dan saran kepada majikannya, mereka tetap 
teguh dalam perjuangan menegakkan keadilan. Dan lagi-lagi, mereka selalu dimintai 
saran dan kritikan, namun serta-merta diingkari pula oleh majikan-majikan barunya. 
Itulah nasib Togog dkk, yang mengisyaratkan nasib rakyat kecil yang selalu 
mengutarakan aspirasi dan amanat penderitaan rakyat namun tidak memiliki bargaining 
power. Ibarat menyirami gurun, seberapapun nasehat dan kritikan telah disiramkan di 
hati para “pemimpin” dur angkara, tak akan pernah membekas dalam watak para 
majikannya. Barangkali nasib kelompok punakawan Ki Lurah Togog dkk mirip dengan 
apa yang kini dialami oleh rakyat Indonesia. Suara hati nurani rakyat sulit mendapat 
tempat di hati para tokoh dan pejabat hing nusantara nagri. Sekalipun sekian banyak 
pelajaran berharga di depan mata, namun manifestasi perbuatan dan kebijakan 
politiknya tetap saja kurang populer untuk memihak rakyat kecil.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

BAB XIV 
WAHYU, KEKUASAAN, DAN KEWIBAWAAN DALAM KEPEMIMPINAN JAWA 
 
A. Raja, Rakyat, dan Kekuasaan Mistis 

Setiawan (1998:75-78) menguraikan seluk beluk pimpinan di era pra 
colonial. Kalau saya perhatikan, uraian dia juga memuat aturan moral hubungan 
raja dan kawula. Kedua kubu ini memang membutuhkan koneksi khusus. 
Keduanya membangun situs kekuasaan Jawa. Dalam perspektif alam pemikiran 
Jawa, dasar dari ide kekuasaan raja atau ratu, dilihat sebagai eksponen mikro 
kosmos kerajaan. Sejalan dengan perspektif ini, terdapat dua faktor penting yaitu 
terdapatnya paralelisme antara mikro dan makro kosmos, serta adanya suatu ke-
butuhan interaksi antara mikro dan makro kosmos. Kedua faktor itu menentukan 
tatanan sosia) yang harus dihayati sebagai sesuatu yang telah teratur dengan 
tetap. 

Untuk menciptakan hubungan antara tatanan Agung dengan dunia dapat 
dideteksi pada pengelompokan organisasi desa ke dalam mancapat dan 
mancalima, atau kelompok empat dan kelompok lima. Maksud yang sebenarnya 
dari sebutan ini mengandung arti pengaturan empat pusat desa pada setiap titik 
kardinalnya dengan suatu desa, sebagai pusatnya. Konsep tentang 
mancanegara, daerah luar, yang berbeda dengan negara agung, daerah pusat 
kekuasaan raja, juga berhubungan dengan pandangan makrokosmos dan 
mikromosmos. Pandangan ini menurut hemat saya juga membutuhkan tatanan 
moral. Seorang pimpinan tidak hanya melindungi orang, melainkan termasuk 
alam seisinya.  

 Pengelompokan pejabat-pejabat raja (punggawa) menjadi empat, yaitu (1) 
keparak kiwa, (2) keparak tengen, (3) gedhong kiwa, dan (4) gedhong tengen 
dianggap sebagai refleksi perpaduan dengan kesejajaran alam. Empat titik 
kardinal utama dan empat titik kardinal lainnya, ditambah dengan satu pusat, 
membentuk angka sembilan. Angka ini dianggap sebagai angka keramat. Konsep 
ini jelas berhubungan dengan pengaruh Islam, terutama bila dikaitkan dengan 
kenyataan hadirnya sembilan wall (wali sanga), yang pertama kali menyebarkan 
agama Islam di Jawa. 

Raja dalam hal ini, dan terutama di masa akhir kerajaan Mataram adalah pusat 
mikro kosmos kerajaan dan duduk di puncak hirarki status. Karena mikro kosmos 
paralel dengan makro kosmos, Raja Hindu Jawa diidentifikasikan dengan Tuhan, 
umumnya dewa Wisnu dan ratunya diidentifikasikan dengan kesaktian dewa. Karena 
itu, orang Jawa percaya bahwa raja adalah satu-satunya medium yang menghu-
bungkan dunia mikro kosmos dengan alam makro kosmos. Dan karena raja dianggap 
sebagai mediator antara manusia dengan Tuhan, maka tidaklah mengherankan 
apabila semua keputusannya tidak bisa dibantah dan kekuasaannya menjadi tak 
terbatas. 



Konsep-konsep Hindu itupun berlanjut ketika Islam clatang dan mempengaruhi 
konsep-konsep kekuasaan. Dalam hal ini, Selo Soemardjan mencatat; "Dengan 
demikian, konsep Jawa memandang Sultan sebagai seorang yang dianugerahi 
kerajaan dengan kekuasaan politik, militer, dan keagamaan yang absolut. Namun, ini 
jelas konsep yang diambil dari kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah, yang 
memiliki bentuk seperti itu, dan ini terjadi di Jawa abad kelima belas, ketika orang Is-
lam pertama kali masuk ke Indonesia. Sebagaimana halnya dengan kekhalifahan dan 
kesultanan di timur tengah negara tidaklah memisahkan kekuasaan politik dengan 
kekuasaan agama. Akan tetapi kekuasaan politik dengan kekuasaan tradisional sultan 
telah ada jauh sebelumnya, mendahului masuknya Islam di Indonesia pada raja-raja 
Mataram dan mendahului raja-raja sebelumnya di Jawa, di zaman praIslam dan 
bahkan di zaman pra-Hindu'". 

Apapun bentuknya kemudian, konsep tentang raja di dalam perspektif 
kebudayaan Jawa merupakan kombinasi pengaruh antara ajaranajaran Islam dan 
Hindu-Budha. Dalam hal ini tampak dengan jelas oahwa berbagai pengaruh yang 
masuk, semakin memperkaya konsepsi raja. Bahkan semakin memperkukuh 
kedudukannya. Karena itu tidaklah mengherankan kalau ungkapan yang terkandung 
dalam werang murba wisesa menyatakan bahwa kekuasaan absolut raja diturunkan 
dari kekuasaan Tuhan dengan menempatkan posisi raja sebagai refleksi dari 
kekuasaan Tuhan. Meskipun demikian tinggi posisi raja, hubungan-hubungan dengan 
rakyat tidaklah bersifat impersonal, melainkan sangat personal. Rakyat yang disebut 
kawula, dalam perspektif Jawa termasuk bagian dari suatu keluarga. Pada umumnya, 
lewat proses sosialisasi nilai-nilai yang mengalahkan kedudukan raja, rakyat selalu 
patuh pada rajanya. Sebab dalam persepsi rakyat, raja adalah penguasa yang sah di 
dunia fana ini, yang mempunyai kekuasaan untuk menentukan perdamaian dan 
peperangan. Bahkan di samping menjadi panglima perang, ia sekaligus menjadi 
penguasa agama. 

Karena itu, betapapun terjadi kegoncangan-kegoncangan kekuasaan, misalnya 
pecahnya kerajaan Mataram menjadi dua, Yogyakar-ta dan Surakarta, pada tahun 
1775, kepercayaan rakyat tetap tidak bergeming kepada raja. Sikap rakyat yang 
semacam in], tentu saja erat kaitannya dengan nilai-nilai atau konsep supremasi raja 
yang disosialisasikan selama berabad-abad. Bahwa raja atau sultan memiliki ke-
kuatan-kekuatan magis yang melekat pada benda-benda suci milik raja. 

Bahkan sampai sekarang, tulis Selo Soemardjan, rakyat Yogya tetap percaya 
bahwa pusaka-pusaka tertentu dalam istana Sultan (keris, tombak, panji) mempunyai 
kekuatan magis, yang membantu setiap raja, yang secara sah dan kosmologis berhak 
memerintah. Satu hal yang menyebabkan tidak goyahnya kepercayaan rakyat 
terhadap raja adalah bahwa raja merniliki kesanggupan untuk berhubungan dengan 
arwah nenek moyangnya, dalam konteks raja Mataram Nyi Rorokidul, ratu perkasa 
dari lautan Hindu, para pelindung surgawi dari gunung Merapi dan gunung Lawu di 
Jawa Tengah, yang dianggap sebagai pelindung sultan, kerajaan, dan rakyatnya. 

Untuk memahami semua itu, kita harus kembali kepada konsep hubungan 
kawula Gusti, yang mempunyai makna khas dalam kebudayaan Jawa. Sebab dalam 
perspektif itu, kawula Gusti merupakan konsep pemahaman makna mistik. Dalam 
mistik Jawa, kata-kata jumbuhing gusti (kesatuan manusia dengan Tuhan) 
menggambarkan tujuan tertinggi hidup manusia, yaitu pencapaian "kesatuan" akhir 
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dengan Tuhan (manunggal). Kondisi ini menggambarkan hal yang lebih dramatis, 
sebab kata kawula dan gusti mengandung arti status yang paling rendah dan status 
yang paling tinggi dari manusia dalam masyarakat. Kesatuan hamba dengan tuannya 
ini hanya mungkin apabila terdapat beberapa ikatan lal-hal yang umum pada manusia 
dan Tuhan. Hal-hal itu terletak di dalam sesuatu yang paling substansii antara 
manusia dan Tuhan, yang menurut orang Jawa disebut sukma (jiwa) berasal dari 
India, dan nur (cahaya) berasal darl bahasa Arab. Karena semua manusia sakti, 
emanasi, adalah bagianbagian yang menyatu dengan Tuhan, yang disebut 
sanghyang-wenang, atau lebih khusus lagi anaknya, sang hyang tunggal.  

Lalu di manakah kekusaan itu terpusat? Sebelumya telah disebutkan, bahwa raja, 
merupakan pusat mikro kosmos kerajaan dan clucluk di puncak hirarki status. Dengan 
demikian, raja merupakan pusat penghimpunan kekuasaan. Raja dibayangkan 
sebagai "pintu air yang menampung seluruh air sungai. Dan bagi tanah yang lebih 
rendah, merupakan satu-satunya sumber air dan kesuburan".' Raja digambarkan 
sebagai lensa pembakar yang memusatkan cahaya matahari dan mengarahkan ke 
bawah. Kesaktian sang raja diukur pada besar kecilnya monopoli kekuasaan yang 
dipegangnya. Apabila kekuasaannya semakin besar, semakin luas pula wilayah 
kekuasaannya dan semakin eksklusif pula kekuatan dalam kerajaannya. 

Apabila raja dianggap sebagai pribadi yang memusatkan kekuatan dan 
kekuasaan, maka kraton merupakan institusi pendamping dalam proses pemusatan 
itu. Sebab bag] rakyat Jawa kraton tidak hanya dihayati sebagai pusat politik budaya, 
melainkan juga sebagai "pusat keramat kerajaan".` Kraton adalah tempat raja 
bersemayam. Pandangan kraton sebagai pusat kerajaan, menentukan paham negara 
Jawa. Menurut pandangan ini, negara yang paling padat adalah di pusat, di dekat 
raja, di kraton. Kraton dikelilingi ibu kota, bagaikan cincin, di mana keluarga-keluarga 
kelompok bawahan tinggal. Dari ibukota, kekuatan kraton memancar ke desa-desa. 
Makin jauh kraton, makin lemah pancaran kekuatan raja sampai akhirnya sama sekali 
mereda. 

Pandangan tentang kenegaraan sebagai wilayah penguasaan kekuatan gaib 
mempunyai akibat bahwa dalam paham politik Jawa, gagasan pluralitas kekuasaan 
tidak pernah muncul. Segala kekuasaan dan hukum berasal dari pribadi raja. Secara 
khusus, ide suatu hukum yang berada di atas pribadi penguasa tidak dikenal dalam 
filsafat politik Jawa. Memang, apabila kekuasaan politik dipahami sebagai aliran ke-
kuatan vang hampir fisik sifatnya, yang berasal dari pribadi raja, tidak ada tempatnya 
bagi faham hukum sebagai syarat legitimasi kekuasaan dan pembatasan 
pemakaiannya. Oleh karena itu, raja dan kraton merupakan pusat yang menjadi satu 
kekuasaan dalam politik Jawa. 
 
B. Wahyu Keraton dan Kepemimpinan  di dalam Keris Jawa   

 Kepemimpinan Jawa itu identik dengan keris sebagai simbol kekuasaan. Setiap 
raja masa lalu, selalu memiliki keris sebagai simbol kewibawaan. Bahkan keris tersebut 
juga dikenakan (disengkelit) dalam dirinya. Keris tersebut dianggap sebagai pusaka 
sakti. Oleh sebab itu, bagi putera mahkota (pangeran pati) sering diberi keris sebagai 
lambing akan meneruskan kepemimpinan ayahnya.  

Biasanya keris yang diwariskan bernama Kyai Jaka Piturun, artinya lambang 
pewarisan kekuasaan. Orang Jawa sering menandai pewarisan keris sampai tujuh 



keturunan (turun pitu). Pewarisan pemimpin merupakan wujud dari sebuah tradisi 
spiritual. Melalui keris itu, pewarisan pemimpin semakin terpercaya, bahwa kekuasaan 
adalah berkah para leluhur. Di dalam dunia perkerisan dikenal adanya keris-keris 
khusus yang hanya patut dimiliki oleh orang-orang tertentu saja sesuai peruntukkan 
kerisnya, tidak semua orang cocok memilikinya dan tidak semua orang bisa 
mendapatkan manfaat dari keris-keris itu. 

Sebagian keris-keris yang bersifat khusus adalah yang disebut sebagai Keris 
Keraton, yaitu keris-keris yang tujuan pembuatannya adalah untuk menjadi lambang 
kebesaran sebuah kerajaan / kadipaten / kabupaten, yang biasanya terkandung di 
dalamnya apa yang disebut sebagai Wahyu Keraton. Yang dimaksud sebagai Keris 
Keraton bukanlah semua keris yang dimiliki oleh sebuah keraton, atau pun semua keris 
yang menjadi perbendaharaan sebuah keraton dan disimpan di dalam ruang pusaka 
kerajaan. Keris Keraton ini adalah keris-keris yang dalam pembuatannya khusus 
ditujukan untuk menjadi pusaka lambang kebesaran sebuah keraton (kerajaan, 
kadipaten / kabupaten). 

Pengertian keraton adalah bukan semata-mata sebuah bangunan yang menjadi 
istana raja / keraton. Sebuah keraton melambangkan kebesaran sebuah pemerintahan. 
Bangunannya sendiri hanyalah simbol dari adanya sebuah pemerintahan. Dalam 
pengertian Keris Keraton, pusaka yang menjadi lambang kebesaran sebuah keraton, 
terkandung di dalamnya apa yang biasa disebut Wahyu Keraton. Jenis-jenis pusaka itu 
tidak boleh dipakai oleh sembarang orang, termasuk walaupun ia adalah anak seorang 
raja. Hanya orang-orang yang sudah menerima wahyu keraton / keprabon saja yang 
boleh memakainya, sehingga wahyu di dalam orang itu dan wahyu dari kerisnya akan 
mewujudkan sebuah sinergi kegaiban, yang kegaibannya tidak akan bisa disamai oleh 
jenis-jenis pusaka lain. 

Keris Keraton dan Keris Pusaka Kerajaan agak sulit membedakannya. Orang 
harus memiliki spiritualitas yang tinggi untuk bisa membedakan kandungan wahyu di 
dalam masing-masing keris untuk bisa membedakan mana yang adalah Keris Keraton 
dan mana yang bukan Keris Keraton tetapi dijadikan Pusaka Kerajaan dan diperlakukan 
sama seperti sebuah Keris Keraton. 

Keris-keris yang dalam pembuatannya khusus ditujukan untuk menjadi pusaka 
lambang kebesaran dan yang untuk menjadi keris-keris pusaka keraton (kerajaan, 
kadipaten / kabupaten), yang maksud pembuatannya ditujukan untuk dipasangkan 
dengan wahyu keprabon atau wahyu kepemimpinan yang sudah ada pada diri 
seseorang, memiliki tuah yang luar biasa, yang tidak bisa disejajarkan dengan keris-
keris yang umum ataupun jimat-jimat dan mustika. Selain biasanya kerisnya 
berkesaktian tinggi, tuah dan wibawanya pun tidak sebatas hanya melingkupi diri 
manusia pemakainya, tetapi melingkupi suatu area yang luas yang menjadi wilayah 
kekuasaan yang harus dinaunginya. Biasanya sosok gaibnya juga adalah raja dan 
penguasa di alamnya. Karakter isi gaibnya menyerupai perwatakan wahyu keprabon 
yang menjadikan para mahluk halus dan manusia di dalam lingkup kekuasaannya 
menghormati si keris dan si manusia sebagai pemimpin dan penguasa di wilayah itu. 

Sesuai sebutannya sebagai Keris Keraton, keris-keris itu mengandung di 
dalamnya apa yang disebut sebagai Wahyu Keraton, yaitu wahyu kepemimpinan dan 
kepangkatan, yang akan dapat mengantarkan manusia pemiliknya kepada posisi yang 



tinggi sebagai seorang kepala pemerintahan, menjadi raja, kepala negara ataupun 
kepala daerah, sesuai kelas dan peruntukkan kerisnya.  

Selain yang disebut sebagai Keris Keraton, ada juga keris-keris lain yang 
mengandung di dalamnya apa yang disebut sebagai wahyu kepangkatan dan derajat, 
yaitu wahyu yang akan dapat mengantarkan manusia pemiliknya kepada posisi / 
jabatan yang tinggi setingkat menteri atau wakil kepala pemerintahan di dalam 
pemerintahan pusat ataupun daerah, sesuai kelas dan peruntukkan kerisnya.  

Keris-keris yang bersifat khusus di atas hanya patut dimiliki oleh orang-orang 
tertentu saja yang sesuai dengan tujuan keris-keris itu diciptakan, bukan untuk orang 
kebanyakan. 

Keris-keris wahyu tersebut akan  efektif  bekerja  hanya  pada manusia pemiliknya 
yang sudah memiliki wahyu kepemimpinan / kepangkatan dalam dirinya, atau sesudah 
dimiliki oleh seorang keturunan yang cocok untuk menjadi wadah wahyunya. Jika keris-
keris itu sudah dimiliki oleh seseorang yang sesuai dengan peruntukkan kerisnya, keris-
keris itu akan memancarkan aura wibawanya dan akan dapat mengantarkan orang 
tersebut kepada posisi yang tinggi sesuai dengan peruntukkan kerisnya dan akan 
membantunya mengamankan posisi dan jabatannya dari gangguan atau perbuatan 
orang lain yang merongrong martabat dan kewibawaannya. 

Karena itulah pada masanya, mungkin juga sampai sekarang, banyak orang 
memiliki pengertian yang salah, seolah-olah siapa saja yang memiliki pusaka-pusaka 
keraton itu akan dapat menjadikannya lebih mudah menduduki tahta kekuasaan, 
sehingga banyak orang yang memiliki pamrih atas pusaka-pusaka tersebut.  

Padahal segala sesuatunya tergantung pada orang itu sendiri, dan tergantung 
kepadanya juga apakah jiwa pusaka-pusaka keraton itu dapat luluh atau tidak ke dalam 
dirinya. Itulah yang disebut wahyu. Dan wahyu itu tidak dapat diperoleh hanya melalui 
pemilikan keris saja. Untuk dapat menerima wahyu, seseorang harus menjadikan 
dirinya sebagai wadah yang sesuai dengan watak dan sifat-sifat wahyunya. Karena 
itulah untuk dapat menerima sebuah wahyu seseorang harus bekerja keras, mesu raga 
penuh keprihatinan dan membentuk sifat-sifat kepribadian dan perbuatan yang sesuai 
dengan sifat-sifat wahyunya. 

Seseorang yang memiliki sebuah keris pusaka keraton, bukanlah jaminan bahwa 
orang itu akan dapat mencapai tampuk pemerintahan selama jiwa orang tersebut masih 
belum luluh dengan jiwa keris-keris itu. Apabila seseorang telah benar-benar 
menguasai keris-keris tersebut, serta jiwa keris-keris itu telah luluh ke dalam dirinya, 
barulah orang tersebut mendapatkan sipat kandel  yang sebenarnya. Selama masih 
ada selisih kebatinan antara seseorang dengan keris-keris itu, maka selama itu pula 
keris-keris keramat tersebut tidak akan berguna.  

Karena itulah, meskipun seseorang berhasil menyimpan keris-keris itu untuk 
dirinya sendiri, dan seandainya dia ingin meraih tampuk pemerintahan, tidak akan dapat 
dicapainya dengan bantuan keris-keris itu, karena jiwa keris-keris itu tidak dapat luluh 
ke dalam dirinya. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang berambisi menjadi 
penguasa, walaupun mereka membekali dirinya dengan bermacam-macam pusaka, 
tetapi tuah pusaka-pusaka itu tidak dapat menyatu dengan dirinya. Yang kemudian 
terjadi adalah keberadaan mereka hanya membuat kacau keadaan, pemerintahan yang 
tengah berjalan menjadi goyah karena digerilya oleh orang-orang tersebut. Rakyat yang 
menjadi korban. 



Demikianlah keris-keris tersebut baru akan bermanfaat bagi pemiliknya apabila 
jiwa keris-keris itu telah luluh ke dalam dirinya. Contohnya adalah keris-keris Kyai 
Nagasasra dan Kyai Sabuk Inten, yang fisiknya cemerlang seperti emas dan intan. 
Apabila mereka telah luluh ke dalam diri seseorang, maka kecemerlangannya akan 
hilang, menjadi seperti keris biasa saja yang bersalutkan emas dan intan. Dan orang, 
yang jiwa keris-keris itu luluh ke dalam dirinya, orang itu akan memiliki sifat-sifat khusus 
yang meresap di dalam dirinya. Kyai Nagasasra mempunyai karakter berwibawa, 
disujuti oleh kawula, dicintai dan dihormati rakyat, berperikemanusiaan, melindungi dan 
memberi kesejahteraan kepada rakyat. 

Kyai Sabuk Inten mempunyai watak seperti lautan, luas tak bertepi, menampung 
arus sungai dan banjir yang bagaimanapun besarnya. Dan airnya selalu bergerak ke 
tempat yang membutuhkannya, tetapi gelombangnya dapat menunjukkan 
kedahsyatannya bila diperlukan. Keris-keris Nagasasra dan Sabuk Inten 
melambangkan perwatakan Dewa Wisnu.  

Keris-keris Kyai Nagasasra dan Kyai Sabuk Inten masih harus dilengkapi dengan 
Kyai Sengkelat, keris yang juga tidak kalah pentingnya. Keris yang memiliki watak 
lengkap seorang prajurit sejati, mewakili perwatakan Dewa Hanoman, yang setia dan 
patuh pada kewajibannya, yang bekerja dan berjuang bukan untuk kepentingan diri 
sendiri, tetapi untuk tanah tumpah darah dan rakyatnya dengan penuh kejujuran dan 
tanpa pamrih, dan setia menjalankan perintah-perintah Yang Maha Kuasa. 
Watak-watak manusia yang demikianlah yang dicari oleh mereka, yang diharapkan 
layak dan mampu menjadi pemimpin dan berbudi luhur, sejalan dengan watak dari 
keris-keris tersebut. Karenanya kesejahteraan rakyat dapat dijamin dan memberi 
kesempatan mengalirkan bantuannya kepada yang membutuhkannya. 

Itulah sebabnya keris-keris tersebut di atas dan keris-keris lain yang dahulu 
terkenal kesaktiannya, sekarang tidak ada lagi dalam kehidupan manusia. Mereka telah 
moksa, masuk ke alam gaib bersama dengan fisik kerisnya, karena tidak mau jatuh ke 
tangan orang-orang yang mereka tidak berkenan. Tetapi pada waktunya nanti sesudah 
ditemukan sosok manusia yang sesuai dengan perkenan mereka, dengan sendirinya 
mereka akan datang menggabungkan diri dengan orang tersebut tanpa perlu diminta. 

Keris-keris tertentu dulu yang terkenal kesaktian dan tuahnya, karena banyak 
orang yang ingin memilikinya dan memesan untuk dibuatkan, kemudian banyak 
dibuatkan tiruan/turunan-nya, sehingga kemudian banyak keris yang bentuknya 
seragam. Contoh keris yang banyak ditiru adalah keris Kyai Nagasasra dan Kyai Sabuk 
Inten dan keris Kyai Sengkelat, dan keris-keris tiruannya sering disebut keris berdapur 
nagasasra (atau berdapur naga), berdapur sabuk inten atau berdapur sengkelat.  

Bila yang membuat keris-keris berdapur naga atau sengkelat itu adalah empu 
yang sama dengan yang membuat keris aslinya, maka keris-keris itu disebut keris 
turunannya, tetapi bila yang membuatnya adalah empu lain, maka keris-keris itu disebut 
keris tiruannya (tetiron). 
 
C. Wahyu Kepemimpinan Jawa 

Orang Jawa selalu beranggapan bahwa menjadi pemimpin itu karena wahyu. 
Maksudnya, tidak semua orang dapat menjadi pemimpin. Pemimpin adalah orang 
pilihan. Yang dimaksud dengan wahyu, adalah karunia Tuhan. Keyakinan Jawa 
pemimpin itu ada campur tangan dari dzat adikodrati. Jika sang adikodrati sudah 



menurunkan wahyu, tentu siapapun tidak akan dapat menghalangi. Mungkin sekali 
yang dipilih oleh wahyu adalah orang kecil, sederhana, kurang berwibawa. Mungkin 
pula pilihan wahyu adalah orang besar. Hal ini amat tergantung pada sebuah pulung. 

Falsafah Jawa mengatakan bahwa drajat, pangkat lan semat bisa oncat, artinya 
kedudukan sebagai pimpinan itu tidak langgeng. Pimpinan itu hanya sebuah sampiran 
pakaian ibaratnya. Artinya, suatu saat sampiran itu akan diambil oleh yang punya kain. 
Pimpinan juga sebuah baju (ageman) saja, sehingga sewaktu-waktu harus siap dilucuti 
atau ditanggalkan (dilukar). Hal itu menjadi bahan pertimbangan bagi para pemimpin. Di 
dunia tidak ada yang langgeng. Semua serba sementara, bagaikan kilat menyambar 
sekejap tanpa bekas. Saat menjabat pimpinan ia terhormat dan dipuja, namun jika 
pergantian tiba, ia dapat dihujat dan dihina oleh siapa pun. Dalam ranah kepemimpinan, 
kawan dan sahabat seakan tak mengenalnya. Ia dilupakan. Ironis. Kawan kadang-
kadang menjadi lawan, jika telah ada perebutan pucuk pimpinan. 

Perebutan kepemimpinan selalu membawa korban. Terlebih lagi jika masing-
masing yang berebut tidak berpikir bahwa pimpinan itu wahyu. Raja sebagai pimpinan 
mempunyai wahyu keprabon atau wahyu kanarendran. Presiden, menteri, direktur, 
rector, dekan, kepala dinas, ketua jurusan, dan sebagainya tetap ada wahyu. Jika hal 
ini tidak disadari, seringkali orang berebut pimpinan sampai ada darah mengalir. 
Setidaknya, antar teman yang semula baik, jadilah musuh bebuyutan. Dari sini lahirlah 
dendam kesumat yang sulit dibendung. 

Saya mempunyai pengalaman menarik, ketika ada pemilihan Dekan dan Wakil 
dekan. Secara kebetulan saya ikut di dalamnya, ikut menjadi mak jomblang (kader) 
salah satu calon. Namun karena calon saya itu kalah, dia menjadi anti pati pada calon 
yang jadi. Celakanya, calon yang kalah itu merasa jengkel dan dendam kesumat, selain 
pada pimpinan terpilih juga pada saya. Saya dianggap tidak mampu menjembatani 
pencalonan dia. Akibatnya, hubungan sosial budaya menjadi renggang. Bahkan saya 
lihat sendiri hubungan calon terpilih dengan yang gagal itu canggung. Dia merasai 
dicederai, diingkari janjinya, sehingga sampai berprinsip: dadia godhong emoh nyuwek, 
dadia banyu emoh nyawuk. Maksudnya, dia tidak lalgi ingin menjadi teman. 

Itulah watak manusia ketika kecewa, tidak legawa menganggap pimpinan itu 
sebuah pulung atau wahyu. Akibatnya, saling berhantam dan menuding satu sama lain. 
Wahyu yang tidak berpihak pada seseorang itu sering dihembuskan dalam tindakan 
yang kadang-kadang tidak nalar, ingin membunuh nasib teman, ingin mencederai, dan 
balas dendam. Sungguh gila orang itu, dia sedang sakit jiwa. Oleh karena, dia yang 
bodoh tidak paham wahyu kepemimpinan, malah berbalik meneror. Ini hanya terjadi 
pada orang yang tidak siap menerima wahyu atau sebaliknya ditinggalkan wahyu. 
Wahyu itu hanya dapat diminta, tetapi keberuntungan (pulung) terserah saja. 

Pada hal kita tahu tidak ada manusia sempurna. Ada sisi baik dan sisi buruk. 
Setelah jatuh kebaikan tertutup kekurangan. Pengalaman Prapanca penggubah 
Nagarakertagama dituangkan dalam Nirartaprakerta, masa pemerintahan Hayam 
Wuruk menjabat sebagai bhiksu pemuka agama Bhuda dan adyaksa (jaksa) 
membuktikannya. Setelah purna tugas ia menyendiri tinggal di Swecchapura, lembah 
Sungai Brantas. Jauh dari kawan seperjuangan dan sepengabdian. Mereka menjauh. 
Kesendirian itu dimanfaatkan untuk menggubah Nirartaprakerta, sebagai kompensasi. 
Kompensasi itu positif, karena ia tidak putus asa, tidak larut dalam kesendirian. Nir 
artha ’miskin tak berharta’ harga diri lenyap bersama berakhirnya jabatan yang 



diembannya. Tetapi ia punya iman yang kuat. Ia mendekatkan diri kepada Yang Agung. 
Ia sadar hanya kepada-Nya ia akan kembali. Bahwa keabadian dan kelanggengan 
hanya milik-Nya, pemilik alam semesta, penentu segalanya.  

Dharma seorang pemimpin yang bijak seperti dijabarkan dalam astabrata, dalam 
Ramayana dan citra pemimpin bangsa dalam Serat Pamarayoga, sebaiknya dijadikan 
pegangan, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Konsep tersebut mampu menopang 
kepemimpinan bangsa yang multikultural. Sosok pemimpin bangsa yang bijak 
dibutuhkan guna memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa didukung UUD 45, 
sumber segala hukum di Indonesia, sasanti Bhinneka Tunggal Ika dalam cengkeraman 
burung garuda putra bhagawan Kasyapa dalam kitab Adiparwa. Garuda menjadi 
wahana dewa Wisnu, dewa pengayom alam semesta yang menjelma pada diri 
pemimpin bangsa. Dilengkapi dasar negara Pancasila, di bawah naungan pataka sang 
saka merah putih, lambang kehidupan jelmaan lingga dan yoni di Nusantara yang 
mahardika, dirangkai dalam Sutasoma. Tan Tular berpesan kepada bangsa pancasila 
gĕgĕn den teki haywa lupa, bahwa ’pancasila harus dipegang teguh, jangan diabaikan’. 
Pancasila, Bhinneka tunggal ika dan mahardika, pataka sang saka pengikat NKRI 
dalam untaian manikam sepanjang khatulistiwa.  

Pemimpin bangsa telah dipilih, melalui pileg dan pilpres. Siapa pun mereka pilihan 
bangsa. Tempat menggantungkan harapan dan masa depan yang lebih baik di bumi 
yang gemah ripah loh jinawi, subur kang sarwa tinandur, murah kang sarwa tinumbas, 
tata titi tentrem kerta raharja, dalam arti murah sandang pangan seger kuwarasan, 
bukan hanya slogan. Mutiara kata itu harus direalisasikan oleh mereka yang 
mendapatkan amanah, sebagai perwujudan lukisan negeri Amarta yang didendangkan 
ki dalang dalam pentas wayang. Bukan sekedar impian, dengan memanfaatkan potensi 
alam anugerah Allah Swt. yang membentang sepanjang khatulistiwa, dalam bentuk 
hutan, gunung, laut dan sungai, simpanan harta karun yang tak ternilai harganya. 
Semua dimanfaatkan demi kesejahteraan rakyat. Mereka harus bekerjasama saiyeg 
saekapraya membangun bangsa. Eksekutif, legislatif dan yudikatif memiliki tugas 
membangun negara dan bangsa. Sebagai pemimpin mereka memiliki tanggung jawab 
yang cukup berat. Kesejahteraan rakyat tidak bisa diwakilkan, tetapi direalisasikan. Bila 
wakil rakyat hidup sejahtera bukan berarti rakyat pun merasakannya.  

Ekonomi kerakyatan bukan sekedar janji. Rakyat kecil tidak menuntut terlalu 
banyak. Kebutuhan mereka sederhana. Sandang pangan tercukupi, kesehatan terjaga, 
dan menyekolahkan anak demi masa depan calon pemimpin bangsa terlaksana. 
Kebutuhan itulah yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Salah satu solusinya 
dengan menciptakan lapangan kerja. Agar gepeng, pengamen, pengasong di jalanan 
tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan pengguna jalan. Ungkapan hujan emas 
di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri pun pudar. Rumput tetangga 
tampak lebih hijau. Rakyat berbondong-bondong ke negeri orang mengadu nasib. Yang 
beruntung meraup uang sementara yang kurang beruntung ada yang pulang tinggal 
nama, menjadi jenazah, karena siksaan sang majikan. Cukupkah mereka mendapat 
gelar pahlawan devisa?.  

Dalam Nagarakŗtagama dijelaskan bahwa Hayam Wuruk, setiap tahun anjangsana 
melihat langsung suasana pedesaan membaur kembul bujana dan berkomunikasi 
dengan rakyat, sambil membagikan sedekah. Sebagai raja ia sangat dekat dengan 
rakyat dan merakyat. Tidak ada jarak di antaranya. Rakyat pun merasa diperhatikan. 



Rakyat mempersembahkan berbagai hasil bumi, sebagai rasa hormat dan ungkapan 
rasa terima kasih dan ajrih asih. Dengan demikian rasa asih dan asuh tercipta antara 
pemimpin dengan yang dipimpin. Ibarat ikan dan air, singa dan hutan, atau tegal dan 
rumput, menyatu saling membutuhkan seperti yang diungkapkan dalam Serat 
Panittisastra.  

Masyarakat Jawa percaya bahwa wahyu kaprabon, dalam diri seorang pemimpin 
masih ada. Asal pemimpin masih sanggup memberikan pangayoman, maka rakyat 
akan loyal. Seorang pemimpin harus waspada. Sebab di antara punggawa ada yang 
mbalela, sengaja berkhianat demi jabatan yang diincarnya. Bagi masyarakat konsep 
ratu adil, wahyu dan pulung merupakan trilogi dalam demokrasi. Untuk mendapatkan 
pulung atau wahyu, memerlukan laku, dengan mesu budi atau mesu brata, minta 
kepada Hyang Agung dengan jalan berpuasa atau bertapa. Wahyu merupakan jelmaan 
suara-Nya di balik suara umat manusia yang dipercaya mampu menerimanya. 
Sedangkan trilogi yang dianut oleh kraton Mangkunagaran, melu handarbeni, wajib 
hangrukebi, mulat sarira munggengwani. Bahwa seorang pemimpin harus merasa 
memiliki, membela kebenaran dan mawas diri. Mau mengakui kasalahan pribadi tanpa 
menyalahkan orang lain. 
 
D. Kepemimpinan Nyakrawati dan NJongkeng Kawibawan 

Konsep kekuasaan Jawa ada juga implikasi-implikasinya bagi konsepsi-
konsepsi tentang kedaulatan, integritas teritorial, dan hubungan-hubungan luar 
negeri. Moertono dan lain-lainnya telah memperlihatkan ketentuan yang hampir tidak 
berubah dalam lakon-lakon wayang dan dalam tradisi historis, bahwa nama-nama 
kekaisaran atau kerajaan sama dengan nama ibu kotanya. Di antara contoh-contoh 
yang terkenal adalah Majapahit, Singasari, Kediri dan Demak. Memang bahasa 
Jawa tidak membuat perbedaan etimologis yang jelas antara ibu kota negara dan 
kerajaan itu sendiri. Kedua pengertian ini tercalcup dalam kata rcgari. Jadi negara 
secara khas ditentukan, bukan oleh batas wiiayahnya, melainkan oleh pusatnya. 
Luas wilayah negara selalu mengalami perubahan sesuai dengan jumlah kekuasaan 
yang dikonsentrasikan di pusat. Tapal-tapal batas tertentu dan umumnya diakui 
dalam praktik, umpamanya hambatan-hambatan geografis yang hebat, seperti 
pegunungan dan lautan, yang juga cenderung dianggap sebagai tempat penting. 

Kekuasaan raja itu diungkapkan oleh kemampuannya untuk menciptakan para 
pengganti (Ian memindahkan kekuasaannya kepada mereka. Orang Jawa biasa tidak 
mempunyai cara untuk mengetahui kesuburan penguasa, selain dengan mengetahui 
jumlah anak yang dihasilkannya. Seandainya penguasa itu impoten atau tidak dapat 
beranak, hal itu dapat dianggap sebagai tanda kelemahan politik biasa pertapa yang 
kadang-kadang dilakukan penguasa, akan menjadi lebih besar artinya kalau di 
samping itu vitalitas seksualnya jelas sekali. Adalah menarik bahwa dalam Iakon-
lakon wyang, sedikit disebut hubungan seksual antara para satria dengan para 
mereka yang tidak langsung mengakibatkan kehamilan. Kesuburan dalam hubungan 
seksual ini sampai dibawa kepada hal-hal yang lucu dalam beberapa lakon dagelan di 
mana dikatakan bahwa bahkan dewa-dewa itu sendiri menjadi hamil sewaktu mereka 
mandi dalam suatu kolam di mana satria Pandawa, Arjuna, sedang melakukan 
sanggama di bawah kekuatan-kekuatan gaib yang besar kuasanya. Dengan 



pengecualian itu, kerajaan biasanya dianggap tidak mempunya batas-batas yang 
tetap dan dipetakan; tetapi mempunyai bata batas tidak tetap dan selalu berubah.  

Dalam pengertiam sesungguhnya, tapal batas politis tidak ada sama sekali, 
karen kekuasaan seorang penguasa berangsur-angsur semakin lama di kejauhan 
dan secara tak terasa menyatu dengan kekuasaa raja tetangga yang semakin 
menanjak. Perspektif ini memperjelas perbedaan fundamental antar gagasan lama 
mengenai suatu kerajaan Asia Tenggara dan negara modem yang bersumber dari 
pandangan-pandanga yang sama sekali berbeda tentang arti tapal batas. Implisit di 
dalam gagasan negara modem ialah konsepsi bahwa tapal batass menandai 
turunnya secara cepat dan mendadak "voltase"; kekuasaan para penguasa negara 
itu. Sepuluh meter di sebelahi sini tapal batas kekuasaan mereka "berdaulat"; 
sepuluh meter di sebelah sana dalam teori, kekuasaan mereka tidak berarti. Lagi 
pula, di tempat mana pun di dalam wilayah tapal batas negara, kekuasaan pusat 
secara teoretis seragam beratnya. Para warga negara yang tinggal di daerah 
pinggiran kerajaan, harus mempunyai status yang sama dengan warga negara yang 
tinggal di pusat, dan kewajiban-kewajiban hukum harus berlaku seragam di seluruh 
daerah negara. Karena gagasan tradisional tentang kekuasaan sama sekali berbeda 
sifatnya, dan gagasan untuk menerapkan kekuasaan secara seragam di seluruh 
wilayah tidak ada artinya, maka konsep tapal batas terbatas sekali artinya; sifat 
negara tradisional ditentukan oleh pusatnya, bukan oleh batas pinggimya. '' 

Sifat pemikiran Jawa tradisional yang sangat berorientasi keadaan pusat, jelas 
sekali dilukiskan oleh terbaginya dunia menjadi dua jenis negara: Jawa dan sabrang 
(kata yang tidak dibedakan yang berarti "seberang lautan", tetapi pada pokoknva 
dipergunakan untuk tnenunjukkan semua kelompok dan  satuan politik yang bukan 
Jawa). Walaupun sopan-santun dan persyaratan ideologi nasionalisme Indonesia 
dewasa ini teiah menjadikan pembagian seperti ini tidak dapat diterima di depan 
umum, namun dalam pembicaraan-pembicaraan pribadi dengan banyak orang Jawa 
masih kita dapati sisa-sisa konsepsi intelehtual ini dengan kuat dan jelas. Bahkan 
demikian dalamnya gagasan itu tertanam, sehingga orang Belanda telah 
menerimanya kira-kira tanpa disadarinya, dengan membagi wilayah-wilayah jajahan 
mereka dengan istilah-istilah Jawa dan daerah-daerah War. Banyak orang Jawa 
yang masih merasa sangat sukar sekali menerima sepenuhnya pendapat bahwa 
Indonesia terdiri dari gugusan pulau-pulau yang sederajat. dan berinteraksi, ialah 
Sumatra, Sulawesi, Kalimantan, Jawa dan pulau-pulau lain. Semua pulau itu 
cenderung dipandang dalam hubungannya dengan pusatnya (Jawa). Demikian pula, 
banyak orang Jawa sukar membayangkan terdapatnya dua negari, setidak-tidaknya 
di Jawa. Jadi walaupun kedua kerajaan Yogyakarta dan Surakarta, masing-masing 
telah berdiri secara terpisah selama lebih dari 200 tahun, dan jarak antara keduanya 
kurang lebih hanya 60 kilometer, banyak, orang Jawa masih biasa menggunakan 
kata nega7z (unipamanya dalam kalimat: Kulo bade dateng negari, yang artinya: 
Saya akan pergi ke negari) dengan maksud satu ibu kota, dan menyebut lainn,ya 
dengan namanya saja, sebagaimana mereka menyebut nama kota lain mana pun di 
Indonesia.' 

Ajaran ini menekankan kultus ekspansi yang merupakan suatu dorongan yang 
perlu untuk perjuangan mempertahankan hidup, untuk menyatakan diri serta demi 
dominasi dunia, dan faktor dinamis yang diperhitungkan untuk mengganggu  



keseimbangan hubungan-hubungan antar negara. Nafsu berperang suatu negara 
pertama-tama ditujukan kepada satu atau beberapa negara tetangga terdekat, dan 
dengan demikian diperlukan persahabatar: negara yang berada di sebelah "sana" 
dari musuh itu, yang karena dekatnya, menjadi musuh yang wajar pula dari musuh 
itu. Tetapi seandainya musuh bersama itu telah ditaklukkan, maka kedua sekutu itu 
akan menjadi tetangga-tetangga dekat, yang tentu akan menimbulkan permusuhan 
baru. Jadi lingkaran persekutuan dan permusuhan ini akan selalu meluas sampai 
tercapai suatu perdamaian universal, dengan didirikannya suatu negara dunia 
dengan seorang penguasa tunggal tertinggi (chakravartin)."' 

Beberapa hal penting timbul dari gambaran mandala ini sebagai dasar 
hubungan-hubungan intemasional atal.t, lebih tepat lagi, hubungan-hubungan antara 
kerajaan. Yang per-tama adalah bahwa musuh a priori seorang penguasa adalah 
tetangga terdekatnya. Moertono tidak menjelaskan lebih lanjut alasanalasan 
mengapa pola seperti ini harus ada. Tetapi kalau garis umum argumentasi saya itu 
benar, maka logikanya menjadi amat jelas. Telah saya kemukakan bagaimana 
dalam pemikiran orang Jawa, kekuasaan penguasa tidak terbagi rata di seluruh 
wilayah kerajaan, tetapi cenderung untuk menipis secara merata jika semakin jauh 
dari pusat, sehingga ia paling lemah justru pada titik di mana daerah kekuasaan 
menyatu dengan daerah tetangganya. Jadi kalau ia ingin agar kekuasaannya tidak 
diperkecil dan diperlemah oleh tarikan kekuasaan tetangganya, haruslah ia pertama-
tama berusaha m?nggunakan kekuasaannya iiu terhadap kekuasaan tetangganya. 
Kita dapat mengingat kembali mengenai gagasan bahwa jumlah kekuasaart dalam 
alam semesta ini tetap, mengandung arti bahwa kalau jumlah kekuasaan di suatu 
tempat bertambah besar, maka jmuiail kekuasaan di tempat lain berkurang dalam 
jumlah yang tepat sama. Karena kekuasaan itu seperti zat cair dan tidak stabil, 
selalu siap terpencar dan membaur, maka agresi anta Negara sudah tentu menjadi 
asumsi pokok dalam hubungan antamegara. 

Ada tiga cara yang mungkin dilakukan dalam menghadapi ancaman yang 
datang dari pemusatan-pemusatan kekuasaarl yang dekat, yaitu menghancurkan 
dan mengobrak-abrik, menyerap, atau kombinasi kedua hal itu. Menghancurkan 
musuh sebagaimana yang misalnya dilakukan Sultan Agung dalam rangkaian 
operasi penaklukannya yang kejam terhadap negara-negara kota perdagangan di 
pasisir (pantai utara Pulau .1awa), ada kerugian-kerugiannya. Pada tingkat 
praktisnya saja, penghancuran total akan meuyebabkan habisnya penduduk 
set;empat, menimbulkan kekacauan dan kemunduran ekonomi, dan kemudian 
mungkin akan menyebabkan timbulnya pemberontakan dan perlawanan gerilya. 
Pemindahan penduduk mungkin dapat mencegah timbulnya masalah yang tersebut 
terakhir ini, tetapi seandainya pemindahan itu tidak menyeluruh, maka timbulnya 
masalah ini mungkin tidak dapat dicegah secara pasti. f" Dipandang dari segi yang 
lebih teoretis, mcmusnahkan orang-orang lain tidak dengan sendirinya berarti 
memperluas atau memperbesar kekuasaan penguasa itu, tetapi hanya berarti 
menceraiberaikan kekuasaan lawan, yang mungkin diambil atau diserap oleh lawan-
lawan lain. Lagi pula, menghancurkan itu sendiri adalah cara yang paling kasar 
untuk menaklukkan musuh, dan karena itu merupakan cara yang paling tidak 
diinginkan. Yang lebih memuaskan adalah cara menyerap, yang dalam praktik 



mungkin berupa tekanan diplomasi, dan cara-cara lain yang halus (beradab) untuk 
menyebabkan diakuinya keunggulan dan kekuasaannya.  

Dalam teori, penyerapan itu dianggap sebagai tunduknya kerajaan-kerajaan 
yang bertetangga secara sukarela kepada kekuasaan seorang penguasa yang 
tertinggi. Karena itu, dalam pelukisan klasik raja-raja besar dulu kala kita jumpai 
bahwa raja sewu negara nungkul (sujud), (seribu raja tunduk kepadanya). Patut juga 
diperhatikan bahwa dalam sanjungan terhadap seorang penguasa, t idak disebut 
keberaniannya dalam menakhlukkan kekuasaan lain. 

Ketiga, akibat terakhir yang logis dari hubungan-hubungan antarmandala 
adalah timbulnya chakravartin, yang dalam bahasa Jawa ialah: prabu murbeng 
wisesa anyakrawati (penguasa dunia). Bentuk ideal kekuasaan duniawi adalah suatu 
kerajaan dunia, di mana seluruh satuan politik digabung dalam suatu persatuan 
yang padu, sehingga pasang surutnya kekuasaan yang terkandung dalam alam 
semesta yang mempunyai banyal: mandala yang saling bententangan satu sama 
lain untul: sementara tidak akan ada lagi. Suatu ilustrasi yang menarik dari posisi 
sentral yang dipunyai oleh universalisme dalam pemikiran politik Jawa ialah bahwa 
kata-kata yang berarti alam semesta (buwana) dan dunia alamiah (alam) terdapat 
dalam gelar tiga dari empat raja Jawa sekarang ini: Paku Buwana, Hamengku 
Buwana dan Paku Alam. 

Akhirnya, barangkali bukan hanya suatu kebetulan bahwa pola khas hubungan-
hubungan politik antara Jawa dan pulaupulau lain cenderung untuk menyerupai 
hubungan "lompat katak" yang digambarkan oleh Moertono dalam pembahasannya 
tentang mandala. Dalam periode kemerdekaan saja, kita temukan contoh-contoh 
menarik dari pola ini dalam hubunganhubungan yang erat antara pusat dan Batak 
Karo dalam menghadapi Batak Toba yang dominan di Sumatra Timur: antara pusat 
dan kelompok-kelompok Dayak pedalaman dalam menghadapi orang Banjar di 
Kalimantan Selatan; dan antara pusat dengan orang Toraja pedalaman dalam 
menghadapi orang Bugis dan orang Makassar di Sulawesi Selatan. Walaupun pola 
"lompat katak" ini dapat dipahami dengan baik berdasarkan teori politik Barat, 
namun pola itu tidak amat konsisten dengan suatu kerangka intelektual lain yang 
amat berbeda.  
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BAB XV 
KEPEMIMPINAN JAWA MASA DEPAN 
 
A. Pimpinan Sebagai Suri Tauladan  

Tidak mudah mencari sosok pimpinan Jawa yang dapat dijadikan contoh di masa 
depan. Pemerintahan kita sudah semakin bebas dan carut marut dengan aneka 
kepentingan. Di tengah pemerintahan “baru” yang sedang menuju wajah Indonesia baru 
ini  jelas dibutuhkan tingkat kepemimpinan utama. Pemimpin, memang banyak, tapi 
yang benar-benar pemimpin utama (sejati) mungkin masih terbatas jumlahnya. Menurut 
hemat saya, pemimpin utama antara lain harus berjiwa asih asah asuh. Maksudnya, 
kata asih berarti cinta terhadap orang lain (bawahan, rakyat), kata asah berarti 
menggosok agar yang dipimpin semakin tajam pemikirannya, dan kata asuh berarti 
ngemong (mengayomi). 

Pimpinan Jawa masa depan adalah sosok yang dapat menjadi suri tauladan. 
Terkikisnya kepercayaan rakyat pada pimpinan dewasa ini, karena hilangnya contoh. 
Rakyat yang sudah semakin kritis ini, membutuhkan contoh pimpinan yang peduli pada 
nasibnya. Pimpinan yang mampu menghayati proses ”jika aku menjadi” adalah contoh 
istimewa. Pimpinan demikian, di mamsa depan akan mendapat apresiasi luar biasa dari 
rakyat. Hal ini penting karena setiap pimpinan pasti berhadapan dengan orang senang 
dan tidak senang. Manakala pimpinan mampu menyelami apa yang digemari rakyat, 
tentu akan disukai. Pimpinan yang mampu menunjukkan contoh kebaikan, juga akan 
dicontoh bawahannya. 

Pimpinan Jawa demikian, kemungkinan menjadi jawaban masa depan. Pimpinan 
yang mampu menjadi dirinya sendiri, untuk kepentingnan orang lain, merupakan sosok 
penting masa depan. Pimpinan yang merakyat, sehingga tidak ada resistensi sedikit 
pun adalah harapan semua orang. Menurut da’i kondang sejuta umat, KH Zainuddin MZ 
pemimpin yang berjiwa asah asih asuh (A3) diibaratkan seperti sikap tangan kanan 
dengan tangan kiri. Keduanya saling bantu membantu, yakni meskipun tangan kanan 
yang tanda tangan, pegang uang, jika dibelikan arloji, diberikan ke tangan kiri. Kata 
asah asih asuh diturunkan dari bahasa Inggris nurture, berarti pemeliharaan yang amat 
luas, meliputi pemberian perhatian, dukungan, bantuan, kasih sayang, pelayanan, dan 
bimbingan atau pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan seseorang sehingga orang 
tersebut mampu berkembang secara sehat. 

Kata asih tercakup segala aspek yang berkaitan dengan kasih sayang; pelayanan 
kasih, saling memberi dan menerima, penuh perhatian atau afeksi, mengedepankan 
persahabatan, dan sebagainya. Kata asah tercakup aspek yang berhubungan dengan 
pengembangan pribadi; bimbingan, pendidikan, dan bantuan lain untuk tujuan karier. 
Kata asuh berkaitan dengan pemeliharaan, perawatan, dan dukungan sehingga orang 
lain tetap tegak berdiri serta menjalani hidupnya secara sehat. 



Dari makna di atas, kepemimpinan asah asih asuh terkandung konsep falsafah 
kepemimpinan ideal, yang memiliki ciri-ciri: pertama, orang-orang yang suci dan ikhlas 
memberikan ajaran dan bimbingan hidup sejahtera lahir dan batin kepada rakyat, 
seperti para pendeta dan pembantu-pembantunya serta seperti kyai dan santri-
santrinya. Kedua, orang-orang dari keturunan baik-baik, berkedudukan pantas, yang 
ahli, yang rajin menambah pengetahuan, yang hidup berkecukupan dan yang jujur. 
Itulah persyaratan guru yang baik. Ketiga, orang-orang yang paham akan hukum-
hukum agama, yang beribadah dan tak ragu-ragu akan kebenaran Tuhan, yang suka 
bertapa, yang tekun mengabdi masyarakat dan yang tidak mengharapkan pemberian 
orang lain. Itulah persyaratan bagi orang yang pantas dijadikan guru. 

Pemimpin bangsa yang mempunyai watak dan iktikad ideal seperti itu, niscaya 
memiliki wibawa atau kharisma tinggi. Kepemimpinannya berpengaruh besar dan 
mendatangkan kebahagian lahir batin kepada rakyat. Sebaliknya, bilamana watak sang 
pemimpin bertentangan dengan masyarakat luas dan sedikitnya tidak mendekati 
persyaratan itu, hanya akan mengundang malapetaka kepada negara dan anak 
keturunan bangsanya. 

Pemimpin asih menghendaki agar seorang pimpinan wajib memberikan 
penghargaan yang sepantasnya kepada warga yang berhasil menunjukkan prestasi. Di 
sini terkandung pesan filosofi bahwa dengan pemberian perhatian dan motivasi secara 
manusiawi, dengan penuh kasih sayang, akhirnya bawahan akan terdorong secara 
alamiah (wajar). Dalam kaitan ini, pimpinan asih berkewajiban memberikan 
kemakmuran bawahan (abdi, rakyat) dan wajib membahagiakan bawahan dengan 
memberikan sandang pangan secukupnya.  

Pemimpin asah lebih terfokus pada karakteristik sebagai pengayom. Sifat 
pemimpin demikian disebut mengku (melindungi). Namun, dalam mengayomi itu, ada 
hal yang perlu diingat, yaitu harus dilandasi nalar (pikiran) dan hukum. Pemimpin 
bertanggung jawab memberikan petuah tentang kewajiban warga negara. Pemimpin 
juga bertugas 'menatar' moralitas para prajurit. Antara lain, seorang prajurit harus 
bersikap: jangan mudah berkecil hati, putus asa, dan kurang bersemangat, hendaknya 
berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban, menjaga kondisi badan secara teratur, 
menjaga keselamatan leluhurnya, jangan sampai punah keturunannya.  

Pemimpin asuh artinya bersikap membimbing bawahan agar tidak meninggalkan 
jasa para leluhur. Sebaliknya, pemimpin juga harus rela dan ikhlas terhadap 
kedudukannya jika sewaktu-waktu digantikan. Kedudukan tidak akan selamanya. 
Hanya saja, pemimpin menghendaki bahwa penggantinya nanti harus orang yang baik 
dan tidak bertingkah hina. Pimpinan wajib membimbing dan membina ke arah 
kesejahteraan bawahan. Ia harus bersikap mahambeg adil paramarta, tidak membeda-
bedakan kawula. Ia juga harus ing ngarsa sung tuladha dalam hal sikap ikhlas, 
terutama jika kedudukan sudah saatnya digantikan janganlah 'owel'. Kedudukan itu 
hanyalah sampiran dan amanat yang sewaktu-waktu bisa diambil. 

 
B. Memahami Kepemimpinan Jawa Asah Asih Asuh 

Kepemimpinan Jawa A3 termasuk harapan seluruh orang Jawa. Konteks 
kepemimpinan semacam ini, di era reformasi yang dibarengi dengan lajunya arus 
globalisasi ini kepemimpinan ideal semakin dibutuhkan. Pemimpin yang menggunakan 
nalar jernih, semangat melindungi, dan mau membimbing, adalah dambaan seluruh 



rakyat. Jika konteks ini dapat diaplikasikan dalam hidup sehari-hari tentu rakyat akan 
bahagia. Hal ini mengingat semakin merebaknya gejala kritis masyarakat yang pada 
gilirannya muncul perilaku-perilaku seperti unjuk rasa, mogok kerja, bawahan menjilat 
atasan, atasan menskors bawahan, budaya kekerasan, dan sejenisnya. Gejala-gejala 
serupa timbul boleh jadi diakibatkan karena figur kepemimpinan belum memenuhi 
aspirasi bawah, sebaliknya sikap dan perilaku bawahan juga belum sesuai harapan 
atasan. 

Berbagai tipe/figur kepemimpinan Jawa memang telah dikemukakan dan 
diserukan oleh tokoh-tokoh penting kita, namun masing-masing selalu mengandung 
banyak kelemahan. Akibatnya, sering laju tumbuhnya bangsa bisa terhambat oleh 
ketimpangan, kegelisahan, erosi, dan kekurangmantapan kepemimpinan. Ki Hadjar 
Dewantoro (1985: 73), telah merumuskan tiga figur kepemimpinan, yaitu (1) ing ngarsa 
sung tuladha, di muka memberi suri tauladan (2) ing madya mangun karsa, ditengah-
tengah menumbuhkan kemampuan, dan (3) tutwuri Handayani, dibelakang 
menumbuhkan daya gerak. Kepemimpinan semacam ini juga tidak mudah aplikasinya, 
karena benturan-benturan pun selalu hadir. Jika demikian, slogan kepemimpinan yang 
anggun itu belum bisa menjamin keberhasilan kepemimpinan kita.  

Pada bagian lain, mantan Presiden Soeharto juga pernah mengemukakan 
landasan kepemimpinan, yaitu (1) bersifat ratu, bijaksana dan adil, (2) sifat pandhita, 
waspada dan pandai menjangkau masa depan (sense of anticipation), dan (3) sifat 
petani, seadanya, jujur, tanpa mengharapkan yang bukan-bukan. Ketiga konsep 
tersebut ternyata juga belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan zaman. Oleh 
sebab itu tipe dan falsafah kepemimpinan harus selalu dicari dan disesuaikan dengan 
arus perkembangan zaman. Manakala pemimpin bangsa menguasai tiga sifat pimpinan 
itu, watak asah asih asuh dapat diraih. Asah asih asuh merupakan landasan 
kepemimpinan yang sjealan dengan nilai-nilai kejawaan.  

Falsafah kepemimpinan asah asih asuh tersebut telah dirumuskan secara estetis 
oleh pujangga besar KGPAA Mangkunegara IV ke dalam karya-karyanya. 
Kepemimpinan tersebut sering didengungkan pemimpin kita pada setiap membuka 
acara-acara yang terkait dengan pemerintahan. Seiring dengan tuntutan zaman, yakni 
pola pikir masyarakat semakin kritis, tanpa figur kepemimpinan yang handal, yakni 
falsasafah kepemimpinan asah asih asuh akan menjadi salah satu alternatif pegangan 
seorang pemimpin. 

 Kepemimpinan asah asih asuh sering didengungkan oleh para pemimpin yang 
lebih tinggi kepada pimpinan bawahannya. Ada yang mengucapkan Asih Asah Asuh 
dan Asah Asih Asuh. Dari sini jelas bahwa kata asuh, jarang diletakkan di muka. 
Pembolakbalikan demikian tidak menjadi masalah, karena ketiganya mengandung 
pengertian yang saling melengkapi. Dalam kamus Bausastra Jawa tahun 1939 
diterangkan bahwa kata asih berarti cinta terhadap orang lain, kata asah berarti 
menggosok agar tajam, termasuk pikiran, dan kata asuh tidak dijelaskan, karena besar 
kemungkinan berasal dari bahasa Indonesia asuh yang dalam bahasa Jawa berarti 
ngemong. 

Sikap dan perilaku kepemimpinan asah asih asuh itu juga menjadi pegangan pada 
jajaran BNI 1946, yang tertulis pada salah satu kewajiban pimpinan bank hendaknya 
bersikap asah (mengingatkan bawahan), asih (menghargai bawahan), dan asuh (mau 
membimbing). Kewajiban pemimpin yang berfigur asah asih asuh itu oleh zainuddin mz 



(ceramah sebuah rri nusantara ii, tanggal 25 agustus 1996) diibaratkan seperti sikap 
tangan kanan dengan tangan kiri. keduanya saling asah asih asuh, yakni meskipun 
tangan kanan yang tanda tangan, pegang uang seandainya dibelikan arloji, lalu 
diberikan ke tangan kiri. 

Konsep kepemimpinan asah asih asuh tersebut memang masih abstrak karena 
belum mengandung indikator yang jelas. dalam kaitannya dengan indikator ini Donelson 
(1990: 5-15) dalam buku "asih asah asuh" memberikan rumusan bahwa asah asih asuh 
diturunkan dari bahasa inggris nurture, berarti pemeliharaan yang amat luas, meliputi 
pemberian perhatian, dukungan, bantuan, kasih sayang, pelayanan, dan bimbingan 
atau pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan seseorang sehingga orang tersebut 
mampu berkembang secara sehat. 

Kata asih tercakup segala aspek yang berkaitan dengan pelayanan kasih, saling 
memberi dan menerima, perhatian/afeksi, persahabatan, dan sebagainya. kata asah 
tercakup aspek yang berhubungan dengan pengembangan pribadi, bimbingan, 
pendidikan, dan bantuan lain untuk tujuan karier. kata asuh berkaitan dengan 
pemeliharaan, perawatan, dan dukungan sehingga orang lain tetap tegak berdiri serta 
menjalani hidupnya secara sehat. 

Pendapat di atas menunjukkan bahwa dalam kepemimpinan asah asih asuh 
adalah terkandung falsafah kepemimpinan jawa ideal yang diwariskan oleh generasi 
sebelumnya. Hal ini bukan tidak beralasan karena Kamajaya (1995: 134) memberikan 
ciri-ciri sifat kepemimpinan Jawa yang ideal adalah, (1) orang-orang yang suci dan 
ikhlas memberikan ajaran dan bimbingan hidup sejahtera lahir dan batin kepada rakyat, 
seperti para pendeta dan pembantu-pembantunya serta seperti kyai dan santri-
santrinya. (2) orang-orang dari keturunan baik-baik, berkedudukan pantas, yang ahli, 
yang rajin menambah pengetahuan, yang hidup berkecukupan dan yang jujur. Itulah 
persyaratan guru yang baik;  (3) orang-orang yang paham akan hukum-hukum agama, 
yang beribadah dan tak ragu-ragu akan kebenaran Tuhan, yang suka bertapa, yang 
tekun mengabdi masyarakat dan yang tidak mengharapkan pemberian orang lain. Itulah 
persyaratan bagi orang yang pantas dijadikan guru. 

Pemimpin masyarakat yang mempunyai watak dan iktikad seperti itu, niscaya 
memiliki wibawa atau kharisma tinggi. Kepemimpinannya berpengaruh besar dan 
mendatangkan kebahagian lahir batin kepada rakyat, namun bilamana watak sang 
pemimpin bertentangan dengan masyarakat luas dan sedikitnya tidak mendekati 
persyaratan itu, niscaya akan mendatangkan malapetaka kepada negara dan anak 
keturunan bangsanya. 
 
C. Implementasi Kepemimpinan Asih 

Falsafah kepemimpinan asih berkaitan dengan berbagai bidang kepemimpinan. 
Pertama, pemimpin negara, dia wajib memberikan penghargaan yang sepantasnya 
kepada bawahan (warga negara) yang berhasil menunjukkan prestasi. Pemimpin 
negara hendaknya memberikan motivasi kepada warga negara. Di sini terkandung 
pesan filosofi bahwa dengan pemberian perhatian dan motivasi secara manusiawi, 
dengan penuh kasih sayang, bawahan akan terdorong secara alamiah (wajar). Melalui 
sentuhan-sentuhan kejiwaan baik secara personal maupun secara sosial, pada 
gilirannya bawahan tidak akan merasa dipaksa untuk berkembang. Terlebih lagi dengan 



upaya pemberian penghargaan yang setimpal, bawahan akan lebih tumbuh 
semangatnya. 

Kedua, pemimpin kerajaan (raja), dia berkewajiban memberikan kemakmuran 
kepada abdi raja. Pimpinan wajib membahagiakan bawahan dengan memberikan 
sandang pangan secukupnya. Tugas pimpinan adalah memberikan bukti cinta kasih 
kepada bawahan, agar selalu disayuti (disegani). Sikap mau memberi seorang raja ini 
sebagai bukti rasa asih terhadap abdi raja (kawula). Tentu saja pemberian juga harus 
dilandasi niat ikhlas. Hal ini menyiratkan bahwa seorang raja harus bersikap asih 
terhadap bawahan. Sikap asih tersebut hendaknya juga disertai niat bersahabat, tanpa 
membedakan besar kecilnya pangkat, tanpa membedakan orang baik dan buruk, 
semua warga negara harus dijaga agar selalu hidup rukun, semua harus didekati. 
Semua warga negara mempunyai hak yang sama terhadap negara. Raja harus 
menghargai martabat warga negara. Hal ini mengingat bahwa raja itu bisa berdiri tegak 
juga tidak akan lepas dari dorongan orang kecil.  

Seorang raja hendaknya juga memikirkan (kenaikan) pangkat bawahan. Raja 
mempunyai wewenang penuh untuk memberikan anugerah terhadap bawahan. Namun 
raja juga berhak meminta agar para abdi yang telah berpangkat Pangeran, senantiasa 
syukur kepada Tuhan, bisa menempatkan diri (empan papan) sesuai kedudukannya. Ini 
melukiskan bahwa kedudukan itu membawa konsekuensi khusus. Setidaknya, agar 
dijaga jangan sampai merendahkan nama atau kewibawaannya. 

Pimpinan kerajaan yang berfalsafah demikian menunjukkan bahwa atasan wajib 
membangkitkan semangat bawahan. Pimpinan semestinya bersikap dermawan, atau 
“gelem weweh tanpa diwaleh, gelem dana marang sepadha-pada”. Sebaliknya, sebagai 
perwujudan cinta kasih bawahan dengan atasan, sikap saling memberi dan menerima 
juga dikembangkan. Bawahan pun, jika sudah merasa menjadi mitra kerja, tentu jika 
harus “asok glondhong miwah pengarem-arem”, tidak akan terpaksa. Namun, semua itu 
didasari rasa ikhlas karena merasa manunggal antara Gusti-Kawula (atasan-bawahan).      

Ketiga, pemimpin keluarga. Dalam kaitan ini, orang tua sebagai pemimpin anak-
anaknya, harus bersikap asih. Sikap ini ditunjukkan dengan cara memberikan 
pengorbanan terhadap anaknya. Pengorbanan itu tidak hanya harta benda, namun 
segala hal, termasuk harga diri dan kebutuhan biologis. Hal ini seperti  sikap Prabu 
Darmapati yang bijaksana, rela tidak menikah lagi kendati tidak mempunyai anak laki-
laki yang akan diharapkan (digadhang) sebagai penggantinya. Raja tersebut dengan 
penuh kasih sayang mendidik anak wanita Retna Susila agar menjadi wanita yang 
hebat, artinya sesuai dengan keinginan pada saat itu. 

Kecuali itu, orang tua juga memiliki tanggung jawab pada  anak. Orang tua 
bertugas mendewasakan anak dan bertanggung jawab secara fisik dan psikis. Tugas 
tersebut antara lain: (a) memberikan sandang pangan, (b) memberikan petuah agar 
anaknya selamat. Sebaliknya, anak juga harus mengetahui pengorbanan orang tua 
yang tak ternilai itu, setidaknya anak juga harus menunjukkan rasa cinta kasih kepada 
orang tua.  

Keempat, kepemimpinan orang tua terhadap generaso muda. Orang tua bertugas 
mengarahkan bagaimana generasi muda mencapai bercita-cita. Generasi muda yang 
akan mencapai kamukten (cita-cita tinggi), berpangkat, hendaknya sabar. Jangan 
nggege mangsa. Ibaratnya seperti mengharapkan buah durian, jika telah masak, akan 
jatuh sendiri dan enak rasanya. Gambaran demikian terkandung pesan filosofi bahwa 



kamukten (kemuliaan hidup) itu dirangsang tuna ginayuh luput. Artinya, jika belum 
menjadi takdirnya, kedudukan itu sulit dikejar. Dalam ungkapan Jawa, dikemukakan 
bahwa siji pati loro jodho lan telu tibaning wahyu, ihwal wahyu ini sulit diburu. Itulah 
sebabnya, generasi muda harus tahu diri, bisa mawas diri, jika ingin bercita-cita. 
Mengejar cita-cita boleh, namun dilarang mencari jalan pintas yang tidak dibenarkan 
oleh aturan. 

 
D. Kepemimpinan Asah dan Aplikasinya 

Kepemimpinan asah berhubungan dengan berbagai bidang, yakni: Pertama,  pria 
sebagai pemimpin wanita. Pria adalah pimpinan keluarga, sekaligus menjadi pimpinan 
isteri. Pria harus memiliki sifat mengku (melindungi). Namun, dalam mengayomi itu, ada 
hal yang perlu diingat, yaitu harus dilandasi nalar (pikiran) dan hukum. Artinya, seorang 
pria tidak boleh langsung memiliki semua hak milik wanita (isteri). Jika pria sekaligus 
ingin memiliki harta kekayaan wanita, pria tadi tergolong hina.  

Kepemimpinan pria tersebut harus menghargai hak-hak yang dipimpin, tidak 
mentang-mentang berkuasa lalu ingin menguasai segalanya. Pimpinan hendaknya 
menerapkan falsafah kawicaksanan, untuk menjaga keselarasan dengan bawahan. 
Maksudnya, prinsip harmoni dalam hal ini menjadi sasaran utama oleh pimpinan dalam 
keluarga, agar tetap terjaga keutuhan dan tanpa konflik. Prinsip harmoni dalam 
keluarga penting, yakni bisa dilakukan dengan memperhatikan harkat dan martabat 
anggota keluarga. Masing-masing anggota (pria-wanita) memiliki hak asasi yang harus 
ditegakkan. Hak-hak mereka dilindungi oleh aturan baik secara tertulis maupun tidak. 
Aturan ini yang harus dipatuhi oleh semua pihak terkait. 

Kedua, orang tua sebagai pemimpin anak-anaknya. Orang tua wajib memberikan 
pesan-pesan kepada anak. Dalam kaitan ini, orang tua memiliki falsafah sebagai 
sembur-sembur adas, siram-siram bayem. Maksudnya, menjadi penyejuk anak-
anaknya karena  

petuah dan petunjuk yang mereka berikan. Pesan-pesan itu banyak terkait dengan 
masalah-masalah etika kehidupan dan biasanya disampaikan dalam bentuk wewaler 
(larangan), agar anak-anaknya hidup selamat. Di antara pesan itu adalah: (a) jangan 
sampai terkecoh, (b) jangan malu, (c) jangan berbuat rusuh, (d) jangan berbuat jahat 
terhadap sesama warga, (e) jangan membuat marah orang tua.  

Orang tua mempunyai tanggung jawab dalam mardi siwi (mendidik dan 
mendewasakan anak). Ajaran yang disampaikan adalah tentang kehidupan. Anak 
hendaknya bisa memegang ilmu tasawuf dan hakikat hidup, yakni: (a) tak perlu susah 
jika diduga orang bodoh, (b) senang hati jika dihina, (c) jangan manja dan gila pujian. 
Dalam konteks dijelaskan bahwa anak terutama pemuda, hendaknya menguasai ilmu 
gaib yang sungguh-sungguh, jangan sampai hanya seperti 'boreh' (bunga harum) 
hanya diluar daging saja pemakaiannya. Artinya, jika ada bahaya tidak berani 
menghadapi. Itulah sebabnya anak jangan malu-malu bertanya kepada para ahli 
tentang ilmu kehidupan. Hakikat kebenaran ilmu itu tidak harus dimiliki orang yang lebih 
tua, bisa jadi juga dimiliki anak muda, karena itu jangan segan bertanya. Indikasi 
tersebut terkandung pesan filosofi bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk 
mendewasakan anak. Kewajiban ini sudah menjadi tugas naluriah dan Ilahiah. Karena 
itu, ia bertugas untuk memberikan bekal etik dan moral kepada anak (yang dipimpin), 



agar hidupnya kelak selamat. Agar anak-anaknya menjadi manungsa utama atau 
manungsa sejati. 

Khusus kepemimpinan orang tua terhadap anak wanita memiliki ciri tersendiri. 
Orang tua wajib memberikan petuah kepada anak wanita tentang bagaimana 
perjodoan. Bagaimana jika wanita suwita (mengabdi) kepada laki-laki (suami). Laki-laki 
akan lebih senang jika isteri (wanita yang dipimpin) bersikap: (a) rajin, (b) tak membuat 
kecewa, (c) sungguh-sungguh dalam bekerja (pethel), (d) tegen (tidak banyak tingkah), 
(e) wekel (penuh perhitungan dalam bekerja, (f) berhati-hati. Dari sini menunjukkan 
betapa perhatian orang tua terhadap anak wanita agar kelak dapat hidup bahagia. 
Orang tua selalu menghendaki agar kelak anaknya wanita bersikap setia, berbakti 
kepada suami. Dari falsafah asah tersebut terkandung pesan bahwa orang tua memiliki 
tanggung jawab moral dalam mendewasakan anak, terutama wanita. Wanita sudah 
perlu dibekali pendidikan keluarga sejak dini, agar kelak hidup bahagia, bisa 
membentuk keluarga sakinah, mawadah wa rohmah. Wanita, dalam kehidupan orang 
Jawa sering dikatakan 'satru munggwing cangklakan', karena itu orang tua cukup hati-
hati dalam memberikan bekal hidup.  

Ketiga, kepemimpinan raja terhadap abdi raja. Tugas raja bertanggung jawab 
memberikan petuah tentang kewajiban abdi raja, antara lain: (a) mengikuti wiradat, 
mengikuti ombyaking kahanan atau situasi dan kondisi, (b) rajin bekerja, (c) membantu 
menjaga ketenteramanan negara, (d) menjaga agar negara tidak rugi, (e) ikut menjaga 
negara jika dalam bahaya, (f) jangan sampai iklas jika negara dirusak orang lain. 
Seorang raja juga bertuga menatar moralitas para prajurit. Petuah tersebut lebih 
berkaitan dengan masalah etika yang menyangkut keajiban seorang prajurit. Seorang 
prajurit hendaknya: (a) jangan mudah berkecil hati, putus asa, dan kurang 
bersemangat, (b) hendaknya berhati-hati dalam melaksanakan kewajiban, (c) menjaga 
kondisi badan secara teratur, (d) menjaga keselamatan leluhurnya, jangan sampai 
punah keturunannya. Termasuk moralitas adalah etika dan kewajiban prajurit, yaitu: (a) 
menurut aturan negara, (2) ingat awal mula memperoleh kedudukan, dan (c) jangan 
ingkar janji sebab akan membuat malu orang tua sendiri. Di sini seorang raja sebagai 
pucuk pimpinan mempunyai tugas untuk mengatur prajurit. Aturan tersebut berupa etika 
kenegaraan atau tatacara kenegaraan. Aturan ini mengikat sikap dan perilaku seorang 
prajurit dalam praktek bernegara. 

Keempat, kepemimpinan raja terhadap prajurit. Raja wajib memberikan petuah 
kepada prajurit agar mereka jangan hanya seperti “kambing”, hanya menjadi perusuh 
negara dan juga jangan hanya seperti "ulat" yang selalu menjadi hama tanaman yang 
daunnya sedang rimbun. Prajurit hendanya selalu meluhurkan atasannya. Agar selamat 
dan agar semua belum terlanjur, segera tobatlah serta minta ampun lahir batin kepada 
Tuhan.   

Kelima, kepemimpinan raja terhadap anak-anaknya. Tugas raja harus mendidik 
anak-anaknya. Pesan-pesan edukatif yang diberikan, antara lain: (a) anak raja harus 
"ingat" (eling) terhadap perjuangan leluhurnya (ayahnya) dan percaya diri, (b) 
mendoakan anak-anaknya, semoga anaknya bisa meneruskan perjuangan orang 
tuanya, (c) memberikan pertimbangan tentang pernikahan anaknya, yakni harus 
mendapatkan jodoh yang seimbang kedudukannya, (d) harus memiliki rumah atas 
usahanya sendiri, (e) harus memiliki kedudukan yang pasti, (f) sudah memiliki 



kewibawaan yang besar, (g) hendaknya bersikap narima ing pandum, menerima 
pemberian Tuhan dengan ikhlas, dan (h) selalu bersyukur. 

 Keenam, kepemimpinan raja terhadap isteri (prameswari). Seorang raja harus 
menunjukkan tauladan sikap sabda pandhita ratu. Raja tetap setia janji, ia bersikap 
berbudi bawaleksana. Hal ini ditunjukkan oleh raja di kerajaan Sokadana, bernama 
Prabu Dewa Wiswara dan patih Jayengpati keduanya berdialog tentang akan 
menjatuhkan hukuman kepada isteri pingitan dari Blambangan bernama dewi 
Tunjungsari. Sang dewi dituduh slingkuh dengan abdinya bernama si Panoleh, dan 
telah ada saksi. Itulah sebabnya, meskipun isterinya sendiri, karena bersalah tetap 
dijatuhi hukuman. Dalam hal ini raja tidak membeda-bedakan bawahanya, siapa pun 
bisa kena hukuman jika keliru. 

Dari pembahasan di atas dapat diketengahkan bahwa seorang pimpinan yang 
memegang falsafah asah mempunyai tugas mengayomi, mengatur, mendidik akhlak, 
dan memberi contoh perbuatan yang baik kepada bawahan. Dalam kaitan ini, atasan 
berhak mengatur segalanya, terutama masalah etika dan persyaratan dan atau tatacara 
menjadi bawahan. Teknik memberikan aturan adalah dengan berwasiat atau pun 
memberikan nasehat. Penyampaian petuah dilakukan dengan sentuhan rasa dan atau 
kemanusiaan. Bahkan tak jarang pesan moral itu yang menggunakan estetika simbolik. 
Dengan cara demikian diharapkan bawahan lebih taat. Etika dan tatacara itu 
dimaksudkan agar negara yang dipimpin selamat. Bawahan harus memegang prinsip 
'hormat' dan menghargai atasan. 

 
E. Kepemimpinan Asuh dan Masa Depannya 

Masa depan pemimpin memang tidak mudah diraih. Masa depan cerah selalu 
menjadi dambaan setiap orang. Tom Chapell (Bashori, 2010:11) menyarankan agar 
pimpinan dapat memberi “common goodnss in others” artinya pimpinan itu harus 
berguna bagi orang lain (migunani tumrap wong liya). Kepemimpinan asuh berkaitan 
dengan beberapa bidang yang menjanjikan masa depan. Berbagai bidang tersebut 
apabila dikelola secara baik, hasilnya akan memuaskan. Pertama, kepemimpinan raja 
terhadap bawahan. Tugas dan kewajiban seorang raja adalah : (1) bertugas sebagai 
pembimbing bawahan agar tidak meninggalkan jasa para leluhur. Ia harus berusaha 
memikirkan nasib keturunannya nanti. Jika tidak, sama saja ia hanya menyiksa 
terhadap trahnya. Akhirnya trah tersebut punah. Di sini raja bertanggung jawab dalam 
pelestarian keturunan, raja bertugas memelihara trah bersama bawahan; (2) 
mempunyai hak dan wewenang memberikan hukuman kepada bawahan. Maksudnya, 
jika ada bawahan yang salah, atasan berhak menghukum atau memberikan peringatan 
sekadarnya. Artinya, sesuai dengan kesalahannya. Oleh karena itu raja harus bersikap 
adil, jangan emban cinde emban siladan (pilih kasih dalam menghukum); (3) raja harus 
rela dan ikhlas terhadap kedudukannya jika sewaktu-waktu digantikan. Kedudukan tidak 
akan selamanya. Hanya saja, raja menghendaki bahwa penggantinya nanti harus orang 
yang baik tingkah lakunya dan tidak bertingkah hina. Orang demikian suatu saat 
bahkan akan diminta menggantikan kedudukan pimpinan. Di sinilah mengisyaratkan 
bahwa kedudukan tidak usah diminta.  

Dari uraian tersebut terkandung pesan filosofi bahwa pimpinan bertanggung jawab 
terhadap sempuluring negara (pelestarian negara). Trah dalam suatu kerajaan harus 
tetap dijaga kontinuitasnya. Pimpinan wajib membimbing dan membina ke arah 



kesejahteraan bawahan. Ia harus bersikap mahambeg adil paramarta, tidak membeda-
bedakan kawula. Ia juga harus ing ngarsa sung tuladha dalam hal sikap ikhlas, 
terutama jika kedudukan sudah saatnya digantikan janganlah 'owel'. Kedudukan itu 
hanyalah sampiran dan amanat yang sewaktu-waktu bisa diambil. 

Kedua, kepemimpinan orang tua terhadap anak. Hal ini dapat terwujud pada sikap 
orang tua yang mau membekali pesan agar anak hidup berjuang dan mandiri. Anak 
jangan selalu menggantungkan diri pada perjuangan orang tua. Jangan seperti ulat di 
pohon turi. Pohon turi sebagai simbol orang tua, sedangkan ulat turi simbol dari anak. 
Anak tidak boleh mengandalkan kekayaan, kesaktian, dan segala hal tentang milik 
orang tua. Anak perlu berusaha keras. Orang tua wajib memberikan sesuluh kepada 
anak agar trahnya selalu terpelihara dengan baik. Untuk itu anak harus selalu 
memelihara kewibawaan dengan cara menjaga berbagai hal, antara lain: (a) 
mengusahakan kedudukan yang selaras dengan sebelumnya, (b) jangan membuat 
sakit hati orang lain, (c) selalu percaya kepada Tuhan, (d) jangan takabur, (e) waspada, 
(f) jangan memburu napsu, (g) terus-menerus mendekat kepada Tuhan. Jika semua itu 
terlaksana maka akan: jauh dari marabahaya, akan dijaga keselamatannya.  

Dengan demikian orang tua mempunyai kewajiban penuh untuk memelihara dan 
membantu secara moral keselamatam dan ketenteraman anak kelak. orang tua 
bertugas untuk mendorong dan membimbing anaknya agar menjadi "orang", yakni telah 
mentas. Jika umur orang tua elah enampuluh taun ke atas, padahal semua anaknya 
ada yang belum mentas, diharapkan menjadi tanggung jawab anak yang paling besar 
(mbarep). Anak mbarep wajib menjaga adik-adiknya, sebagai pengganti orang tua.  

Tugas orang tua, kecuali melahirkan, juga menjadi 'perantara' hidup, karena itu 
berhak memberi pesan dan wasiat agar selalu rukun, bersatu dengan saudara, jangan 
sampai saling jelek-menjelekan, dan jangan sampai ejek-mengejek. Dalam hal ini 
prinsip kerukunan, sudah mulai ditanamkan sejak awal. Dengan harapan hidup mereka 
nanti aman, damai, dan tenteram. Orang tua wajib memberikan pesan kepada anak 
agar (a) menganut agama dengan baik, (b) segera melaksanakan pernikahan, untuk 
menyambung keturunan. Dalam hidup berumah tangga nanti, sebaiknya mmegang 
etika: (a) sikap dan pandangan mata yang mengenakkan sesama, agar tidak 
menimbulkan praduga jelek, (b) bersikaplah sesuai dengan trapsila (Jawa) yang baik, 
agar tidak membuat orang lain benci, (c) berbicara yang pelan dan mengenakkan, agar 
tidak dibenci orang lain, (d) dan erat dalam hubungan. Di samping itu, dalam konteks 
juga dijelaskan agar bisa merendahkan diri, luas dalam pergaulan, dan banyak 
mengukur diri (tepa salira). Jika bisa demikian, akan jauh dari dosa jauh dari 
marabahaya. Akhirnya mereka mencapai kesempurnaan (manungsa utama).    

Orang tua juga wajib memberikan pesan kepada generasi muda dalam mencapai 
cita-cita luhur. Generasi muda dilarang bunuh diri, jika menginginkan sesuatu ada aral 
melintang, karena dosanya tak bisa dimakamkan dekat dengan para leluhur. Pimpinan 
wajib menjaga dan mencegah serta memberi pengarahan agar generasi muda tahan 
uji.  

Ketiga, kepemimpinan orang tua terhadap generasi muda. Generasi tua wajib 
memberikan anjuran agar generasi muda segera mohon maaf jika bersalah. 
Permohonan maaf ini, ada dua jalan, yakni: (1) jika yang salah itu lebih tua kepada 
atasannya, perlu berbakti dengan melahirkan kesalahannya, jika lebih muda kepada 
orang atasannya, dengan salam taklim dan tatakrama yang baik; (2) jika lebih muda 



dan termasuk atasan, harus mampu ngrengkuh, agar jangan sampai ada yang marah. 
Jika kurang sampai hati, bisa ditulis dengan ahasa yang halus. Terlebih lagi, mereka 
agar segera mohon ampun kepada Tuhan, supaya terhindar dari kutuk atasannya. 

Sebaliknya generasi muda yang igin menjadi pimpinan, hendaknya harus sanggup 
melaksanakan kewajiban. Modal untuk menjadi pimpinan bukanlah berdukun, dengan 
persyaratan yang tak rasional, minta berkah kepada pohon dan arca. Modal utama 
adalah selalu rajin, berusaha keras meningkatkan ilmu pengetahuan, dan setia 
terhadap kewajiban. Generasi penerus sebagai warga negara hendaknya selalu 
menjaga ketenteraman negara, selalu mohon kepada Tuhan, dan menurut perintah 
atasan.      

Uraian demikian terkandung falsafah bahwa pimpinan perlu mengembangkan 
langkah preventif demi keselamatan, perlu bimbingan khusus bahwa 'kamulyan' itu 
datangnya harus dengan upaya. Pimpinan harus bisa ngrengkuh, mengarahkan agar 
generasi muda jika bercita-cita harus dengan laku yang wajar.  

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa falsafah kepemimpinan asah 
menghendaki agar atasan bisa menjalankan tugas sebaik-baiknya untuk mengatur 
bawahan. Atasan berhak mengatur segalanya, terutama masalah etika dan persyaratan 
dan atau tatacara menjadi bawahan. Teknik memberikan aturan seorang atasan adalah 
dengan berwasiat atau pun memberikan nasehat. Namun, dalam penyampaian petuah 
harus dilakukan dengan sentuhan rasa dan atau sentuhan kemanusiaan. Bahkan tak 
jarang yang menggunakan estetika simbolik. Dengan cara demikian diharapkan 
bawahan lebih taat dan ini bertujuan agar negara selamat. Karena itu, bawahan harus 
memegang prinsip hormat dan menghargai atasan. 

Falsafah kepemimpinan asih, menghendaki: (1) agar pimpinan wajib memberikan 
penghargaan yang sepantasnya kepada warga yang berhasil menunjukkan prestasi, (2)  
memberikan kemakmuran kepada bawahan dengan cara membahagiakan, 
memberikan sandang pangan secukupnya, (3) pimpinan harus bersahabat dengan 
bawahan, tanpa membedakan besar kecilnya pangkat, tanpa membedakan orang baik 
dan buruk, semua warga negara harus dijaga agar selalu hidup rukun, semua harus 
didekati, bawahan pun harus selalu bersikap kasih sayang terhadap negara dan raja, 
(4) pimpinan mempunyai wewenang penuh untuk memberikan anugerah terhadap 
bawahan, (5) pimpinan (raja) harus bersikap tut wuri handayani terhadap bawahan, (6) 
pimpinan bertugas mendewasakan bawahan secara fisik dan psikis, (7) pimpinan harus 
mengarahkan bagaimana mereka bawahan mencapai cita-cita dan khususnya 
mencapai kamukten (cita-cita tinggi), berpangkat, hendaknya sabar dan jangan 'nggege 
mangsa'. Sebaliknya, bawahan juga bertugas selalu sowan kepada pimpinan untuk 
mohon petunjuk cara mengatur negara dan kehidupan, yakni (a) berbekalkan 
kesentosaan budi (hati), (b) harus tangguh dan jernih pikirannya. 

Falsafah kepemimpinan asuh, terkandung pesan bahwa pimpinan harus (1) selalu 
membimbing bawahan agar tidak meninggalkan jasa para leluhur dan memikirkan nasib 
keturunannya nanti, (2) memikirkan memikirkan masalah sandang dan pangan sehari-
hari, jangan sampai kekurangan, (3) mengetahui keberadaan warga negara tentang 
penyakit yang diderita, (4) pimpinan berhak menghukum atau memberikan peringatan 
sekadarnya kepada bawahan, (5) harus rela dan ikhlas terhadap kedudukannya jika 
sewaktu-waktu digantikan, (6) wajib membekali agar hidup itu penuh berjuang dan 
mandiri, (7) harus bijaksana, (8) bertugas untuk mendorong dan membimbing bawahan, 



(9) wajib membimbing dalam hal akhlak, (10) harus memperhatikan aspek psikologis 
bawahan. Bawahan juga harus: (a) mengusahakan kedudukan yang selaras dengan 
sebelumnya, (b) jangan membuat sakit hati orang lain, (c) selalu percaya kepada 
Tuhan, (d) jangan takabur, (e) waspada, (f) jangan memburu napsu, (g) terus-menerus 
mendekat kepada Tuhan, (h) menganut agama dengan baik, (i) segera melaksanakan 
pernikahan, untuk menyambung keturunan, (j) dalam hidup berumah tangga nanti, 
sebaiknya mmegang etika yang baik. 

Falsafah kepemimpinan asih di atas, sebagian besar bisa diterapkan di jaman 
sekarang. Antara lain, pemberian penghargaan terhadap bawahan yang benar-benar 
menunjukkan prestasi dan memperhatikan kepangkatan bawahan. Hal ini sudah sering 
diterapkan dalam praktek kepemimpinan kita, seperti pemberian hadiah: Adipura, 
Kalpataru, Satya Lencana, Upakarti, pengangkatan pahlawan nasional, pemberian 
hadiah kepada para teladan, dan lain-lain. Namun, mestinya penghargaan tersebut 
tidak sekedar iming-iming belaka, yang sifatnya simbolis. Penghargaan juga kurang 
mendidik jika hanya didasarkan faktor tertentu, seperti kenalan. Penghargaan yang 
dilandasi falsafah asih, mestinya yang mampu menumbuhkembangkan bawahan dan 
atasan berkembang secara alamiah/wajar. 

Sedangkan falsafah asih pimpinan terhadap generasi muda agar jangan “nggege 
mangsa”, jika mampu dilaksanakan akan semakin baik perjalanan pembangunan ini. 
Maksudnya, pimpinan (generasi tua) juga tidak akan merasa terusik dalam menduduki 
jabatan. Ini akan terwujud jika atasan juga “tahu diri”, bisa tepa rumangsa. Artinya, jika 
memang umur serta kemampuan sudah tidak dan atau kurang mendukung, mestinya 
jabatan itu juga direlakan kepada generasi muda. Sedikitnya, agar terjadi estafet 
kepemimpinan, agar ada warna baru.  

Falsafah kepemimpinan asah pria terhadap wanita, dapat diterapkan dalam jaman 
sekarang. Hal ini seudah terkandung tentang pesan falsafah kemitrasejajaran. Pria dan 
wanita dalam kaitan ini bukanlah subordinasi yang kaku, pria harus menang, harus 'di 
atas', dan sebagainya, namun berjalan seiring. Tentu saja tetap memperhatikan kodrat 
masing-masing. 

Falsafah kepemimpinan asuh seorang raja yang harus bersikap adil, membimbing 
bawahan agar jangan meninggalkan jasa para leluhur bisa diterapkan di jaman 
sekarang. Misalkan, para pelaku hukum, semestinya bisa menangani permasalahan 
dengan ambeg adil paramarta. Maksudnya, tidak ada seorang pun yang 'kebal hukum' 
jika memang bersalah dalam suatu negara. 

Falsafah pemerataan dengan memperhatikan 'sandhang dan pangan' kiranya 
telah banyak ditempuh oleh pemerintah dengan gerakan 'pengentasan kemiskinan, GN-
OTA, bantuan-bantuan kesehatan" dan sebagainya. Hanya saja, yang perlu dicamkan 
dalam pelaksanaan adalah agar tidak terjadi penyalahgunaan dana tersebut. 

Dari simpulan dan implikaksi demikian disarankan dua hal: (1) hasil penelitian ini 
perlu disebarluaskan dan disarasehankan ke dalam skala luas, terutama yang dihadiri 
oleh para pimpinan, sehingga  dapat dicobaterapkan dalam kehidupan bermasyarakat 
dan bernegara; (2) perlu diteliti karya-karya sastra yang sejaman dengan KGPAA 
Mangkunagara IV untuk memperoleh tambahan konsep yang selaras dengan falsafah 
kepemimpinan 3A. 

Akhirnya, masa depan kepemimpinan Jawa memang masih teka-teki. Di era yang 
serba bebas dan gaduh ini, sulit menentukan masa depan ini akan seperti apa. 



Pemimpin Jawa pun lama-kelamaan juga sering galau. Keberanian rakyat sudah terlalu 
parah. Sebaliknya drama kekuasaan para pimpinan juga semakin rusak. Masa depan 
kepemimpinan Jawa semakin terancam. Terlebih menghadapi tahun politik ini, semua 
serba mencari kemenangan. 

Konsep kepemimpinan Jawa apa pun sebenarnya unggul, namun seringkali masih 
diabaikan. Mulai dari konsep mistik, asah asih asuh, serta simbolisme kekuasaan, 
masih sering diterjang sendiri oleh para pimpinan. Dari waktu ke waktu kepemimpinan 
Jawa memang semakin nakal. Keinginan pimpinan untuk menyedot kekayaan rakyat, 
semakin jelas. Akibatnya rakyat selalu memprotes, namun tidak pernah dihiraukan. 
Akibatnya, kepemimpinan Jawa semakin vulgar. Masa depan kepemimpinan Jawa 
masih perlu dipertanyakan. 
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