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MOTTO 

 

 

God is Good, so be Good! 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN 

Pedoman transliterasi arab latin ini sesuai dengan SKB Mentri Agama RI, 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan no. 05436/U/1987 

tertanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan ا

 ba<>’ B Be ب

 ta<>’ T Te ت

 sa>’ S es (dengan titik di atas) ث

 ji<<>m J Je ج

 h{a>’ H ha (dengan titik di bawah) ح

 kha>’ Kh ka dan ha خ

 da>l D De د

 za>l z| zet (dengan titik di atas) ذ

 ra>’ R Er ر

 zai Z Zet ز

 si>n S Es س

 syi>n Sy es dan ye ش

 s{a>d S es (dengan titik di bawah) ص

 d{a>d d} de (dengan titik di bawah) ض

 t{a>’ t} te (dengan titik di bawah) ط
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 z}a>’ z{ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik di atas‘ ع

 gain G ge غ

 fa>’ F ef ف

 Qa>f Q qi ق

 Ka>f K ka ك

 La>m L el ل

 mi>m M em م

 Nu>n N en ن

 Wa>wu W we و

 h>a> H ha ه

 hamzah ’ apostrof ء

 ya>’ Y ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh: 

متعقّدين   ditulis muta‘aqqadῑn 

 ditulis ‘iddah    عدّة

C. Ta’ marbūṭah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis h, 

 ditulis hibah   هبة

 ditulis jizyah جزية
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(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap 

ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t, contoh: 

 ditulis ni’matullah     نعمة هللا

 ditulis zakātul-fiṭri  زكاة الفطر

D. Vokal pendek 

  َ   (fatḥah) ditulis a contoh   ب ر   ditulis daraba ض 

   َ   (kasrah) ditulis i contoh   م  ditulis fahima ف ه 

  َ    (dammah) ditulis u contoh   ك ت ب ditulis kutiba 

E. Vokal panjang 

1. Fatḥah+alif ditulis ā (garis diatas) 

  ditulis jāhiliyyah جاهليّة

2. Fatḥah+alif maqṣūr, ditulis ā (garis diatas) 

 ditulis yas’ā يسعى

3. Kasrah+yā’ mati, ditulis ῑ (garis diatas)  

مجيد  ditulis majῑd 

4. Dhammah+wāwu mati, ditulis ū (garis diatas) 

 ditulis furūd فروض

F. Vokal-vokal rangkap 

1. Fatḥah dan yā’ mati ditulis ai, contoh: 

 ditulis bainakum بينكم

2.  Fatḥah dan wāwu mati ditulis au, contoh: 
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 ditulis qaul قول

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 

apostrof (‘) 

 ditulis a’antum اانتم

 ditulis u’iddat اعدّت

 ditulis la’in syakartum لئن شكرتم

H. Kata sandang Alif dan Lam 

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah contoh: 

 ditulis Al-Qur’ān القران

 ditulis Al-Qiyās القياس

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya. 

 ditulis Asy-Syams الشمس

 ’ditulis As-Samā السماء

I. Huruf besar 

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD). 

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

1. Dapat ditulis menurut penulisannya. 

 ditulis Żawi al-furūd ذوى الفروض

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, 

contoh: 

 ditulis Ahl as-Sunnah أهل السنة
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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas mengenai resepsi ayat-ayat al-Quran dalam 

Pagelaran Wayang Kulit Ki Enthus Susmono. Fokus pembahasan penelitian ini 

adalah penggunaan ayat-ayat al-Quran dalam pagelaran wayang kulit dan makna 

praktik tersebut menurut ki dalang dan para anggota sanggar yang terlibat. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah 

observasi bebas dan terlibat, wawancara, serta dokumentasi. Deskriptif-

eksplanatif dipilih sebagai jenis analisis untuk mengolah data. Untuk menguatkan 

analisis, penulis menggunakan teori antropologi-interpretatif yang ditawarkan 

oleh Clifford Geertz. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan ayat-ayat al-Quran dalam 

Pagelaran Wayang Kulit Ki Enthus Susmono memiliki banyak makna yang 

melibatkan proses pembelajaran panjang seluruh orang yang terlibat, terutama 

sang dalang. Ki Dalang Enthus Susmono merupakan seorang dalang kondang asal 

Kabupaten Tegal yang saat ini juga tengah menjadi Bupati. Ki Enthus merupakan 

dalang yang terkenal karena gaya mendalangnya yang edan, namun kental dengan 

nuansa pengajian. Gaya pakeliran yang khas pengajian tersebut rupanya menurun 

dari ayahnya, yang juga seorang dalang terkenal pada masanya. Amanat sang ayah 

untuk terus mempelajari ilmu agama menjadi sebuah motivasi kuat yang 

mempengaruhi gaya pakelirannya. Motivasi tersebut pada akhirnya menimbulkan 

sebuah perasaan kompleks di mana Ki Enthus merasa senang dan puas ketika 

dapat memasukkan ajaran agama dalam pakeliran. 

Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa tidak ada kriteria ataupun 

pola khusus yang dirancang oleh Ki Enthus dalam pengutipan ayat ketika 

mendalang. Ki Enthus menyatakan bahwa ia hanya membuat sebuah konsep 

untuk setiap lakon, di mana konsep tersebut hanya memuat gambaran besar dari 

lakon. Khusus untuk istilah-istilah dan dalil untuk inti pelajaran dari lakon 

memang sengaja dicatat oleh Ki Enthus sebagai pengingat ketika mendalang. 

Akan tetapi, untuk pengutipan ayat-ayat al-Quran selama mendalang, biasanya Ki 

Enthus mengalir saja mengikuti suasana dan konteks pakeliran. 

Berdasarkan hasil observasi, penulis menyimpulkan bahwa Ki Enthus 

memiliki pola pengutipan ayat al-Quran yang tanpa sengaja terbentuk dari proses 

penggunaan al-Quran yang berlangsung secara terus menerus. Pola tersebut 

adalah adanya konsistensi dari tiga jenis pengutipan ayat al-Quran dalam 

pagelaran: Pengutipan, Penjelasan, dan Interaksi. Ketiga model pengutipan 

tersebut penulis temukan dalam hampir setiap pagelaran yang penulis ikuti. Meski 

begitu, demi membatasi penelitian dan memperdalam analisis, penulis hanya 

mengambil satu kasus, yakni dalam Pagelaran Wayang Kulit Lakon Bima Ngaji.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Al-Quran sebagai sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup umat 

manusia dipercaya oleh Umat Islam sebagai Kitab Suci yang akan membimbing 

manusia menuju jalan yang lurus dan benar.1 Namun, pada praktiknya, tidak 

semua umat manusia bisa memahami apa yang tercantum dalam kitab suci 

tersebut. Maka dari itu, dibutuhkan alat bantu atau mediator yang bisa membawa 

umat ke dalam pemahaman makna yang terkandung dalam al-Quran. Pendakwah 

(da’i) yang menyebarkan agama Islam, sekaligus al-Quran, adalah mediator 

utama dalam transmisi pengetahuan ini. 

Para da’i yang pertama kali menyebarkan Islam di Nusantara adalah para 

sufi pengembara yang berhasil membuat sebagian besar penduduk Nusantara 

memeluk agama Islam pada abad ke-13.2 Keberhasilan tersebut tidak lepas dari 

kemampuan para sufi tersebut untuk menyajikan Islam dalam bentuk yang 

atraktif, dengan lebih menekankan pada persamaan Islam dengan praktik 

keagamaan lokal dibandingkan dengan penekanan pada perbedaan-perbedaan 

1 Manna’ Khalil Al-Qattan, Studi Ilmu-Ilmu Qur’an terj. Mudzakir AS, (Bogor: Pusaka 
Litera AntarNusa, 2013), hlm. 1. 

2 A.H. Johns, “Sufism as a Category in Indonesian Literature and History,” JSEAH, 2, II 
(1961), hlm. 10-23, sebagaimana dikutip oleh Azzyumardi Azra dalam Jaringan Ulama Timur 
Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 14. 

1 
 

                                                           



2 
 

antara Islam dan tradisi yang telah ada sebelumnya.3 Berbagai pendapat 

dikemukakan untuk membuktikan bagaimana Islam masuk dan tersebar di 

Indonesia, tetapi pendapat menurut A.H Johns di ataslah yang menurut Azra 

adalah pendapat yang paling applicable.  

Di Nusantara, tokoh yang paling berpengaruh dalam penyebaran Islam 

adalah Maulana Malik Ibrahim dan Raden Rahmat yang keduanya merupakan 

bagian dari “Wali Sanga” yang dipercaya sebagai tokoh yang mengislamkan 

Pulau Jawa.4 Para Wali tersebut menyebarkan agama Islam melalui penyesuaian 

dengan situasi penduduk Nusantara. Oleh karena itu, mereka lebih memilih untuk 

menyebarkan Islam melalui pendekatan budaya lokal daripada mengangkat 

senjata.5  

Pengertian dari budaya (culture) menurut E.B. Taylor adalah sesuatu yang 

kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum adat istiadat, 

kesenian, dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan yang didapat oleh 

manusia sebagai anggota masyarakat. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa 

agama identik dengan kebudayaan karena keduanya merupakan pedoman dalam 

bertindak.6 Agama merupakan petunjuk yang berasal dari Tuhan sedangkan 

3 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 
dan XVIII, hlm. 14. 

4 Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII 
dan XVIII, hlm. 10-11. 

5 Penuturan Dr. Talib Hashim Hasan, M.Sc., MA, dikutip dari “Kedaulatan Rakyat,” 
Minggu Wage 13 November 2005. Dikutip dalam Mundzirin Yusuf, dkk., Islam dan Budaya 
Lokal, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 2. 

6 Mundzirin Yusuf, dkk., Islam dan Budaya Lokal, hlm. 11. 
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budaya bersumber dari kesepakatan manusia. Ketika agama –Islam misalnya, 

berinteraksi dengan busaya lokal –Jawa misalnya, maka akan melahirkan 

akulturasi dan atau asimilasi sehingga membentuk suatu budaya baru berbentuk 

pemahaman dan pengamalan ajaran agama.7 Oleh karena itu, pemahaman dan 

pengamalan ajaran agama sangat tergantung pada budaya lokal tempat dimana 

agama tersebut dipraktikkan.  

Contoh yang menunjukkan adanya akulturasi tersebut adalah penyebutan 

‘Gusti’ untuk Tuhan dan ‘Kanjeng’ untuk Nabi Muhammad oleh masyarakat 

Islam di Jawa. Hal tersebut dikarenakan budaya Jawa yang kental dengan gelar-

gelar kebangsawanan.8 Para pendakwah yang menyadari efektifitas penyebaran 

agama melalui budaya tersebut terus berusaha untuk memasukkan ajaran-ajaran 

Islam melalui budaya yang telah ada di Pulau Jawa, seperti selamatan, gamelan, 

tembang-tembang, dan sebagainya. 

Salah satu dari sekian banyak budaya Jawa yang digunakan adalah wayang 

kulit. Metode dakwah melalui wayang kulit ini tetap dipakai hingga saat ini. Para 

pendakwah menciptakan lakon-lakon carangan yang digubah dari cerita-cerita 

yang saat itu tengah digandrungi masyarakat Jawa; Epos Mahabharata dan 

Ramayana dari India.9 Contoh dari lakon-lakon tersebut adalah lakon Layang 

7 Mundzirin Yusuf, dkk., Islam dan Budaya Lokal, hlm. 12. 

8 Mundzirin Yusuf, dkk., Islam dan Budaya Lokal, hlm. 14. 

9 Wawancara dengan KRT Cermo Widya Kusuma pada tanggal 21 November 2015 di 
Kraton Yogyakarta. 
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Kalimasada, Dewa Ruci, dan Petruk Dadi Ratu10. Layang Kalimasada adalah 

Pusaka Yudhistira11 yang sangat sakti, digambarkan dengan bentuk seperti surat 

dengan tulisan Arab.12 Konon, Kalimasada berasal dari kata ‘Kalimat Syahadat’ 

yang merupakan dasar tauhid dalam Islam.13 Melalui kesenian wayang kulit inilah 

Wali Sanga ingin menyampaikan isi dan makna yang terkandung dalam dasar 

ajaran Islam, yakni al-Quran dan hadis.14  

Sampai saat ini, pagelaran wayang kulit tetap menarik perhatian banyak 

pihak.15 Ki Dalang Enthus Susmono, seorang dalang dari Kabupaten Tegal, 

merupakan salah satu dalang yang sangat kondang hingga saat ini. Selain karena 

gaya mendalangnya yang jenaka, dalang dengan julukan dalang slebor ini juga 

terkenal karena kentalnya dakwah yang disampaikan melalui lakon-lakon yang 

dimainkannya. Sejak awal pertunjukan, keunikan sudah terlihat dari caranya 

10 Ketiga lakon ini adalah lakon yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga. Rizem Aizid, Islam 
Abangan dan Kehidupannya, (Yogyakarta: DIPTA, 2015), hlm. 56. 

11 Salah satu tokoh dalam pewayangan yang merupakan sulung Pandhawa sekaligus raja 
Kerajaan Amarta. 

12 R. Poedjosoebroto, Wayang Lambang Ajaran Islam, hlm. 126. 

13 Wawancara dengan Pamong (Guru) di Habirandha, Pak Budi Cahyono, di Sonosewu, hari 
Sabtu, 09 Januari 2015.  

14 Wawancara dengan Bapak Jadul Maula, pengasuh pesantren Kaliopak yang juga 
merupakan seorang budayawan pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2016 di Pesantren Kaliopak. 

15 Hal ini dibuktikan dengan jumlah penonton pada pagelaran-pagelaran wayang semalam 
suntuk yang rata-rata mencapai 100 orang lebih. Selain itu, antusiasme masyarakat terhadap 
wayang juga tampak dalam jumlah pengikut fanspage wayang kulit di berbagai media sosial. 
Contohnya adalah jumlah pengikut pada akun Instagram @wayangheritage yang mencapai 11.600 
pengikut. Pada grup Facebook bernama “Info Pakeliran Wayang Kulit,” anggotanya berjumlah 
8.625 dan para anggota selalu aktif memberikan informasi tentang pagelaran-pagelaran di seluruh 
Indonesia. 
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membuka pagelaran. Pada umumnya, terutama dalam pagelaran gagrak16 

Yogyakarta, pagelaran dibuka dengan sebuah janturan17 yang bunyinya; 

“Hong Ilahèng. Hong Ilahèng awigna mastu purnama sidhem. Awigna 
mastu silat mring Hyang Jagatkarana, siran tandha-tandha kawisésaning bisana; 
sana sinawung langen wilapa, èstu maksih lestantun lampahing Budda; jinantur 
tutur katula, téla-téla tulat mrih labdèng paradya; winursita ngupama pramèng 
niskara, karana dya tumiyèng jaman purwa; winisudha trah ingkang dinama-
dama, pinardi tamèng lalata; mangkya tekap wasananing gupita, tan wun 
renggèng pralambang atumpa-tumpa, manggung, panggeng panggunggung sang 
murwèng kata.”18  

Artinya secara umum adalah sebagai berikut, 

Wahai Tuhan yang menjadi sesembahan yang benar, dan yang memberi 
kehidupan alam ini. Semoga kami senantiasa memiliki sikap yang tunduk 
terhadap Tuhan yang mengatur alam. Bermula  dari kesadaran atas kekuasaan-
Nya yang luar biasa. Pada suatu tempat di mana saya berdiam dan memulai 
sebuah cerita dari suatu surat. Dengan tetap berpegang pada budaya. Semoga 
cerita ini bisa menjadi pertimbangan yang jelas dan bisa menjadi panutan. Cerita 
ini dibuat dengan perumpamaan yang sesuai dan sifatnya bebas. Diawali dengan 
beberapa watak manusia pada zaman dahulu sampai pada akhir perputaran. Tak 
lupa pula aku memuji kepada Yang Wajib Dipuji, dan yang membuat awalan 
cerita. Cukup sekian dari saya. 

Hal tersebut berbeda dengan kebiasaan Ki Dalang Enthus yang selalu 

membuka pagelaran dengan membaca ṣalawat kepada Nabi Muhammad. 

Contohnya adalah ketika beliau sedang beraksi dalam sebuah acara walimatul 

khitan di Rembang, Jawa Tengah.19 Saat itu, tanggal 01 Agustus 2015, Ki Enthus 

16 Gaya; biasanya digunakan untk menyebut kekhasan pewayangan daerah-daerah tertentu 
seperti gagrak Surakarta, gagrak banyumasan, dsb. 

17 Janturan adalah narasi yang dibacakan dhalang untuk mengantarkan dan 
memperkenalkan tokoh-tokoh, latar, waktu, serta suasana cerita. 

18 Berasal dari dokumen pribadi Pak Budhi, pamong Habirandha. 

19 Diakses dari Youtube pada tanggal 08 Oktober 2016 pukul 14.00 WIB. 
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bersama rombongannya memulai pagelaran dengan shalawat-shalawat khas 

Nahdhatul Ulama’ (NU)20 sebagai berikut: 

“Ṣalātullah salāmullah ‘alā ṭāhā rasūlillah… ṣalātullah salāmullah ‘alā 
yāsin habῑbillah… tahun nem likur lahire NU, ijo-ijo benderane NU, Gambar 
Jagad simbule NU, Bintang sanga lambange NU…” 

Artinya: “Semoga keselamatan tercurah kepada Muhammad Utusan Allah… 
Semoga keselamatan tercurah kepada Muhammad Kekasih Allah… Tahun dua 
puluh enam adalah tahun kelahiran NU, hijau-hijau merupakan bendera NU, 
gambar Jagad adalah simbol NU, bintang sembilan merupakan lambang NU…” 

Lantunan shalawat tersebut menunjukkan keterbukaan Ki Enthus tentang 

identitasnya sebagai seorang muslim dan anggota aktif organisasi NU. Dalam 

suatu kesempatan perayaan Hari Santri Nasional, beliau menyatakan dengan tegas 

bahwa beliau adalah anggota aktif LESBUMI NU (Lembaga Seni Budaya 

Muslimin Nahdlatul Ulama).21 Selain itu, beliau juga melantunkan shalawat 

tersebut sebagai pembuka acara berkaitan erat tuan rumah dan mayoritas audience 

yang juga beridentitas sebagai anggota NU. 

Di pagelaran yang sama seperti di atas, Ki Ethus menyisipkan sebuah ayat 

al-Quran melalui tokoh utama dalam pagelaran tersebut, Prabu Basudewa, ketika 

menasehati dua adiknya, Arya Prabu Rukma dan Ugrasena: 

“Kenapa kita harus meminta maaf kepada manusia? Karena Gusti Allah ora 
bakal mangapuro dosaku sak durunge aku njaluk pangapuro karo manungso. Iki 

20 Nahdhatul Ulama’ (NU) merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia yang 
berdiri pada tanggal 31 Januari  1926 dengan mengusung KH. Hasyim Asy’ari sebagai Rais Akbar 
pertama. Rujukan utama warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, 
dan politik berdasar pada Kitab Qanun Asasi dan I’tiqad Ahlussunnah wal Jama’ah yang disusun 
oleh KH. Hasyim Asy’ari. Lihat www.nu.or.id/about/sejarah. 

21 Pernyataan Ki Enthus Susmono pada Perayaan Hari Santri Nasional, Rabu, 26 Oktober 
2016 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta. Data telah dicek ulang dengan mengakses 
website resmi NU, www.nu.or.id/post/read/62268/susunan-lengkap-pp-lesbumi-nu-2015-2020 
diakses pada tanggal 01 November 2016 pukul 21.52 WIB. 

                                                           

http://www.nu.or.id/about/sejarah
http://www.nu.or.id/post/read/62268/susunan-lengkap-pp-lesbumi-nu-2015-2020


7 
 

ono ning surat alamnasyroh (al-Insyirah –pen):  فإذا فرغت فانصب, وإلى ربّك فارغب. 
Kebekono, rampungono urusan manungso karo manungso, nembe urusan 
manungso karo Gusti Allah.” 

Artinya: Kenapa kita harus meminta maaf kepada manusia? Karena Tuhan 
tidak akan mengampuni dosaku sebelum aku meminta maaf kepada manusia. Ini 
ada dalam surat al-Insyirah:  فإذا فرغت فانصب, وإلى ربّك فارغب. Penuhi dan selesaikan 
urusan manusia dengan manusia terlebih dahulu, baru urusan manusia dengan 
Tuhan. 

Dalam pengutipan ayat di atas, kita dapat memahami bahwa Ki Enthus telah 

berusaha untuk menyampaikan pengetahuan dan pemahamannya tentang QS. Al-

Insyirah tersebut kepada para audience. Ki Enthus dengan lugas menyampaikan 

dasar dari nasehat-nasehat yang disampaikan dalam pagelaran. Beliau bahkan 

terkadang menyampaikan rujukan kitab-kitab yang beliau pelajari untuk bisa 

menyampaikan nasehat-nasehat tersebut. 

Dalam jejer22 yang lain, Ki Enthus tidak hanya mengutip ayat al-Quran, 

tetapi juga memberikan penafsiran dan pandangannya terhadap suatu ayat al-

Quran. Contohnya adalah ketika adegan Arya Prabu bercakap-cakap dengan 

kakaknya, Prabu Basudewa: “Ayat وال تموتن إال وأنتم مسلمون meniko artine ugi 

husnuzan ingkang Gusti Makaryo Jagad. Gusti Allah pasti badhe nyepa’aken 

manungso wonten ing kahanan Husnul Khatimah.” Artinya: Ayat  وال تموتن إال وأنتم

 itu juga berarti husnuẓan kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Allah pasti مسلمون

akan mempersiapkan manusia pada keadaan Husnul Khatimah. 

Penafsiran terhadap ayat tersebut bukan lagi diungkapkan oleh Prabu 

Basudewa, melainkan Arya Prabu yang dalam lakon ini berperan sebagai seorang 

22 Babak, dalam pagelaran wayang terdapat beberapa babak yang berlangsung sepanjang 
pagelaran. 
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ksatria yang akan melakukan perintah kakak sulungnya, Prabu Basudewa. Sosok 

Arya Prabu Rukma, atau dikenal juga dengan nama Prabu Bismaka, merupakan 

orang yang berani, pandai, dan ahli strategi perang.23 Sosok inilah yang dipilih 

oleh Ki Enthus untuk menjelaskan penafsiran yang lebih dalam dan kontekstual 

terhadap QS. Ali Imran: 102.  

Penafsiran yang terkesan berbeda dengan penafsiran-penafsiran umum yang 

berkembang di masyarakat merupakan salah satu faktor yang membuat saya 

berkesimpulan bahwa Ki Enthus tidak mempelajari agama secara instant, dalam 

artian beliau tidak mungkin asal mengutip ayat dan penafsiran dari karya-karya 

yang telah ada. Penafsiran yang dilakukan dan disampaikan oleh Ki Enthus dalam 

pagelaran seakan menunjukkan bahwa beliau memang menguasai, paling tidak, 

ilmu-ilmu dasar penafsiran. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji mengingat latar 

belakang pendidikan Ki Enthus, yang tertera di berbagai media, tidak 

mengungkapkan proses pembelajaran ilmu-ilmu tersebut.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa keunikan 

yang terdapat dalam Pagelaan Wayang Kulit oleh Ki Enthus Susmono: 

1. Pagelaran selalu diawali dengan membaca Shalawat Nabi. 

2. Musik pengiring yang biasanya merupakan tembang-tembang Jawa 

digubah dan ditambah dengan tembang-tembang bernuasa islami. 

3. Ki Enthus merupakan seorang dalang yang juga tengah menjadi Bupati 

Kabupaten Tegal. 

23 Bendung Layung Kuning, Atlas Tokoh-Tokoh Wayang: dari Riwayat sampai Silsilahnya, 
(Yogyakarta: NARASI, 2011) hlm. 278. 
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4. Ki Enthus mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa bidang Seni 

Budaya dari dua universitas, yakni The International University, 

Missouri, USA, Laguna College of Business and Arts, Calamba, 

Philippines, pada tahun 2005 dan Universitas Negeri Semarang 

(UNNES) pada tahun 2016 

5. Selain wayang kulit, Ki Dalang Enthus juga merupakan dalang Wayang 

Golek dan Wayang Santri. 

6. Terdapat Ayat-ayat al-Quran yang dibacakan secara jelas dalam Bahasa 

Arab disertai dengan artinya dalam Bahasa Jawa atau Bahasa Indonesia 

melalui tokoh-tokoh pewayangan selama Pagelaran berlangsung. 

Adanya ayat-ayat al-Quran yang secara jelas disebutkan dalam Bahasa 

asalnya, yakni Bahasa Arab, disertai dengan terjemahan serta penjelasannya 

dalam Bahasa Jawa atau Indonesia merupakan keunikan utama yang tidak banyak 

ditemui dalam pagelaran wayang kulit lain. Alasan-alasan mengapa ayat tersebut 

yang disampaikan, mengapa tokoh tersebut yang dipilih untuk menyampaikan 

ayat tersebut, bagaimana Ki Enthus memaknai ayat-ayat tersebut, serta bagaimana 

Ki Enthus memaknai pemakaian ayat-ayat al-Quran tersebut merupakan hal-hal 

yang penting untuk dikaji. Hal ini akan menunjukkan bagaimana al-Quran 

diresepsi oleh Ki Enthus, kemudian ditransmisi dan ditransformasikan Ki Enthus 

dalam bentuk Pagelaran Wayang Kulit, dan kembali diresepsi oleh orang-orang 

yang terlibat dalam pagelaran wayang kulit tersebut.  

Ki Dalang Enthus Susmono yang berasal dari latar belakang keluarga yang 

telah berkiprah lama di dunia pewayangan tanpa pendidikan formal di lembaga 
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khusus Islam menimbulkan sebuah pertanyaan besar tentang asal-usul 

pengetahuannya tentang ayat-ayat al-Quran. Transmisi dan transformasi 

pengetahuan tentang ayat-ayat al-Quran dalam Pagelaran Wayang Kulit oleh Ki 

Enthus ini menjadi sesuatu yang penting untuk diungkapkan dan dijelaskan lebih 

dalam. 

Adanya ayat-ayat al-Quran dalam pagelaran wayang kulit oleh Ki Enthus 

Susmono ini diketahui telah berjalan sejak lama. Oleh karena itu, untuk 

membatasi penelitian, penulis mengambil satu lakon tertentu dengan waktu dan 

tempat yang spesifik, yakni pada lakon Bima Ngaji yang dilakukan pada tanggal 

02 Desember 2016 di Jakarta. Hal ini penulis lakukan untuk menghindari 

generalisasi dan pembahasan yang melebar karena penulis sangat menyadari 

bahwa meneliti seluruh pagelaran Ki Enthus adalah hal yang sangat sulit –untuk 

tidak menyebutnya mustahil, mengingat gaya dan alur cerita yang terus 

mengalami perubahan dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan zaman. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dan sebagai fokus pembahasan, maka 

dibuatlah rumusan masalah berikut: Bagaimana resepsi ayat-ayat al-Quran dalam 

Pagelaran Wayang Kulit Ki Enthus Susmono? 

Pertanyaan dasar di atas difokuskan untuk menjawab tiga pertanyaan 

turunan: 

1. Bagaimana Ki Enthus menggunakan ayat-ayat al-Quran dalam 

Pagelaran Wayang Kulit? 
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2. Bagaimana Ki Enthus memaknai ayat-ayat al-Quran dalam Pagelaran 

Wayang Kulit? 

3. Bagaimana Ki Enthus memaknai penggunaan ayat-ayat al-Quran 

dalam Pagelaran Wayang Kulit?  

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

resepsi ayat-ayat al-Quran dalam Pagelaran Wayang Kulit, yang meliputi: 

1. Deskripsi penggunaan ayat-ayat al-Quran yang dilakukan oleh Ki Enthus 

dalam Pagelaran Wayang Kulit 

2. Pemaknaan Ki Enthus terhadap ayat-ayat al-Quran dalam Pagelaran 

Wayang Kulit 

3. Analisis pemaknaan Ki Enthus tentang pemakaian ayat-ayat al-Quran 

dalam Pagelaran Wayang Kulit 

Adapun Signifikansi Penelitian ini adalah: 

1. Memperkaya khazanah keilmuan dan pemikiran keislaman khususnya 

dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. 

2. Menambah wawasan, pemikiran dan dorongan kepada penulis dan para 

pelajar khususnya serta masyarakat luas pada umumnya tentang 

pentingnya mengaji dan mengkaji al-Quran, serta mengaplikasikannya 

dalam kehidupan sehari hari. 
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D. Tinjauan Pustaka 

Buku-buku serta artikel yang membahas tentang Wayang Kulit dan 

hubungannya dengan Ajaran Islam dapat ditemukan dengan mudah dengan aneka 

pendekatan. Beberapa buku tersebut adalah; Pertama, Buku Wayang Lambang 

Ajaran Islam yang ditulis oleh Poejosoebroto. Buku ini membahas mengenai 

penafsiran-penafsiran tentang wayang kulit dari perspektif ajaran Islam seperti 

bagian tubuh wayang, nama tokoh, lakon, cerita, gamelan, serta tembang macapat 

yang dilantunkan dalam suatu pagelaran wayang.24 Objek material dari buku ini 

adalah wayang dan semua perangkatnya secara fisik yang kemudian dijelaskan 

maknanya dari perspektif Islam, sedangkan objek material dari penelitian ini 

adalah ayat-ayat al-Quran selama Pagelaran Wayang Kulit berlangsung.  

 Kedua, sebuah artikel yang ditulis oleh Roma Ulinnuha dengan judul “The 

Wayang and The Islamic Encounter in Java.” Artikel ini menceritakan tentang 

hubungan antara wayang dengan proses penyebaran Islam di tanah Jawa. Artikel 

ini menjadikan Serat Erang-erang sebagai objek material utama dalam 

membongkar keterkaitan antara simbol-simbol wayang dengan ajaran Islam. 

Contoh konkretnya adalah Pandawa yang ternyata merupakan hasil simbolisasi 

dari Rukun Islam.25 Selain beberapa perbedaan lain, perbedaan terbesar antara 

artikel ini dengan penelitian ini adalah jenis penelitian. Artikel ini merupakan 

library research sedangkan penelitian ini merupakan field research. 

24 R. Poedjosoebroto, Wayang Lambang Ajaran Islam, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1978). 

25 Roma Ulinnuha, “The Wayang and The Islamic Encounter in Java” dalam Jurnal Millah 
Vol. X, No. 1, Agustus 2010. 
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Kajian tentang wayang kulit di Indonesia, baik library maupun field 

research, telah banyak dilakukan oleh para ahli di seluruh dunia. Beberapa 

penelitian baik berupa disertasi maupun jurnal-jurnal Ilmiah dipaparkan sebagai 

berikut: 

Pertama, Sebuah disertasi yang ditulis oleh Victoria M. Clara dengan judul 

The Dalang Behind the Wayang: The Role of the Surakarta and the Yogyakarta 

Dalang in Indonesian-Javanese Society merupakan sebuah kajian antropologi 

tentang perubahan peran dalang di Indonesia, khususnya di Surakarta dan 

Yogyakarta sejak ratusan tahun silam. Penelitian tersebut diawali dengan 

pemaparan detail tentang genealogi dalang di bab I, dan diakhiri dengan 

kesimpulannya bahwa terdapat sebuah perubahan (a shift) yang menjauh dari 

peran sosio-religi tradisional dalang menuju seniman kritis dalam masyarakat 

yang sekuler dan  modern.26 Objek material dari disertasi ini adalah peran para 

dalang di Surakarta dan Yogyakarta, berbeda dengan penelitian penulis yang 

hanya fokus pada peran Ki Enthus Susmono dalam mentransmisikan ayat-ayat al-

Quran melalui media wayang. Pendekatan yang dilakukan menggunakan 

pendekatan antropologi, sedangkan penulis menggunakan pendekatan 

fenomenologi dan mengolahnya dengan teori antropologi interpretatif. 

Persamaannya terletak pada metode yang digunakan, yakni deskriptif kualitatif. 

26 Victoria M. Clara van Groenendael, dikutip oleh Ward Keeler dalam Review Buku “The 
Dalang Behind The Wayang: the Role of the Surakarta and the Yogyakarta Dalang in Indonesian-
Javanese Society,” dalam Asian Theatre Journal, Vol.7, No. 1 (Spring, 1990), hlm. 108-110.   
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Kedua, Matthew Isaac Cohen, seorang dosen senior dalam bidang drama 

dan teater di Royal Holloway, University of London, juga menulis sebuah artikel 

tentang pertunjukan wayang, khususnya di Indonesia dengan judul 

“Contemporary Wayang in Global Contexts.” Artikel ini menceritakan tentang 

perkembangan pagelaran kesenian wayang dalam kancah global. Kesenian 

wayang yang telah diakui UNESCO pada tahun 2003 ini, menurut Cohen, telah 

menjadi bagian dari kesenian yang mendunia. Ia menjelaskan kiprah kesenian 

wayang mulai dari masa penjajahan hingga masa kontemporer. Penjelasannya 

meliputi tokoh-tokoh barat maupun orang Indonesia yang memiliki peran besar 

dalam perkembangan wayang tersebut. Ia juga melampirkan dokumentasi-

dokumentasi di setiap periode. Di bagian akhir dari artikelnya, ia memaparkan 

kekhawatirannya tentang masa depan kesenian wayang yang telah mulai banyak 

ditinggalkan generasi muda Indonesia.27 Artikel ini memiliki persamaan dengan 

penelitian ini terutama pada objek materialnya, yakni pagelaran wayang kulit. 

Namun begitu, artikel ini membahas pagelaran wayang kontemporer secara global 

meskipun lebih banyak mengacu pada wayang di Indonesia, sedangkan penelitian 

ini hanya membahas tentang Pagelaran Wayang yang didalangi Ki Enthus, dan 

dipersempit lagi pada pagelaran Wayang Kulit saja. 

Ketiga, Sebuah artikel tentang kelahiran Murwakala, tokoh antagonis dalam 

pewayangan, ditulis oleh Victoria M. Clara Van Groenendael pada tahun 1992 

dengan judul “Is there an Eastern Wayang Tradition? Some Dramatis Personae of 

27 Matthew Isaac Cohen, “Contemporary Wayang  in Global Contexts” dalam Asian 
Theatre Journal, Vol.24, No. 2 (Fall, 2007), hlm. 338-369. 
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the Murwakala Myth of the ‘Eastern’ Tradition.” Artikel ini merupakan laporan 

tertulis dari hasil wawancara dengan tiga orang dalang asal Jawa Timur. Melalui 

cerita tentang kelahiran atau asal-usul Murwakala, Ia mencoba untuk mengetahui 

apakah ada corak yang berbeda antara ‘Eastern Wayang Way’ (cara wetan) dan 

‘West Wayang Tradition’ (cara kulon) yang merujuk pada gagrak Surakarta dan 

Yogyakarta.28 Artikel ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

ini dalam jenis dan subjek penelitian. Jenis penelitian ini adalah field research 

dengan pendekatan antropologis dan metode komparatif. Perbedaannya terletak 

pada subjek penelitiannya. Subjek utama dari penelitian ini adalah Ki Enthus, 

sedangkan artikel ini memiliki tiga subjek utama, yakni Ki Tiar, Ki Saribi, dan Ki 

Alimi. 

Selain penelitian dengan objek material yang sama, beberapa penelitian juga 

memiliki persamaan dengan penelitian penulis dalam hal objek formal, yakni 

symbolic interpretation. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama, Dunia Simbol Orang Jawa yang ditulis oleh Sindung Haryanto. 

Buku ini merupakan bagian dari Disertasi si penulis yang berjudul Rasionalitas 

Tindakan Sosial Para Abdi Dalem Keraton Yogyakarta.  Dalam buku ini, penulis 

mengungkapkan makna-makna yang terkandung dalam simbol-simbol yang ada 

dalam budaya masyarakat Jawa, terutama lingkungan Keraton Yogyakarta.29 

28 Victoria M. Clara van Groenendael, “Is there an Eastern Wayang Tradition? Some 
Dramatis Personae of the Murwakala Myth of the ‘Eastern’ Tradition.” Dalam Bijdragen tot de 
Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 148, 2de Afl. (1992), hlm. 309-315. 

29 Sindung Haryanto, Dunia Simbol Orang Jawa, (Yogyakarta: Kepel Press, 2013). 
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Sebagaimana buku ini, penelitian yang diajukan oleh penulis juga bertujuan untuk 

mengungkap makna-makna yang ada dalam Pagelaran Wayang Kulit. 

Kedua, Djoko Sulaksono menulis sebuah artikel berjudul “Filosofi 

Pertunjukan Wayang Purwa.” Artikel ini berisi tentang filosofi yang terkandung 

dalam pagelaran wayang kulit purwa. Ia mencoba untuk menemukan makna dari 

simbol-simbol yang teribat dalam pagelaran wayang kulit seperti gunungan, kelir, 

blencong, dan seterusnya.30 Artikel ini sama dengan penelitian yang ditulis dalam 

hal interpretasi simbol dalam pewayangan. Perbedaannya, artikel ini merupakan 

kajian kepustakaan yang fokus pada simbol dalam pewayangan saja, sedangkan 

penelitian ini merupakan riset lapangan yang menginterpretasikan simbol-simbol 

dalam pewayangan yang berkaitan dengan resespi ayat-ayat al-Quran. 

Ki Enthus Susmono beberapa kali juga menjadi subjek penelitian skripsi. 

Beberapa di antaranya adalah; (1) Nilai-Nilai Ajaran Islam dalam Pagelaran 

Wayang Kulit Ki Dalang Enthus Sasmono dari Tegal yang ditulis oleh Kholilur 

Rohman.31 Skripsi ini berisi tentang nilai-nilai Islam yang ingin disampaikan oleh 

Ki Dalang Enthus Susmono dalam pagelaran wayang kulit. Nilai Islam yang 

dicari tentu yang berasal dari al-Quran, hadis, serta sumber-sumber lain seperti 

Ijma’ dan Qiyas. (2) Inovasi Ki Enthus Susmono dalam Pertunjukan Wayang 

Kulit Lakon Sesaji Rajasuyo yang ditulis oleh Nur Latifah. Skripsi ini fokus pada 

30 Djoko Sulaksono, “Filosofi Pertunjukan Wayang Purwa” dalam Jurnal Ibda’ Vol. 11 No. 
2, Juli-Desember 2013, hlm. 238-246. 

31 Kholilur Rohman, Nilai-Nilai Ajaran Islam dalam Pagelaran Wayang Kulit Ki Dalang 
Enthus Sasmono dari Tegal, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2005. 
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inovasi yang diciptakan oleh Ki Enthus dalam menceritakan Lakon Sesaji 

Rajasuyo sehingga menjadi cerita yang lebih kental dengan Islam. 

Selanjutnya adalah skripsi-skripsi yang membahas tentang kajian Living 

Quran yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Terdapat beberapa skripsi 

yang telah membahas mengenai kajian living Quran. Skripsi-skripsi itu tentu 

hanya dapat ditemukan di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, terutama 

jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir. Beberapa skripsi tersebut; Pembacaan Ayat-

ayat al-Quran dalam Tradisi Tahlilan Hadiningrat di Keraton Ngayogyakarta 

Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Living Qur’an) yang ditulis 

oleh Fairus Kholili. Karya ini merupakan karya yang paling dekat dengan 

penelitian ini karena sama-sama berupa kajian Living Quran, serta berlokasi di 

Keraton Yogyakarta. Namun tentu saja, skripsi ini tidak membahas tentang 

wayang kulit melainkan tentang pengungkapan makna salah satu tradisi tahlil di 

Keraton.32 Skripsi kedua adalah karya Alifiya Fairuziyah yang berjudul Al-Qur’an 

dan Seni Kaligrafi Perspektif Robert Nashrullah. Karya ini berisi tentang studi 

living Quran yang berkonsentrasi pada karya seni kaligrafi dari perpektif seorang 

tokoh. Penelitiannya menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

narrative study.33 

32 Fairus Kholili, Pembacaan Ayat-ayat al-Qur’an dalam Tradisi Tahlilan Hadiningrat di 
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Daerah Istimewa Yogyakarta (Kajian Living Qur’an), Skripsi 
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.  

33 Alifiya Fairuziyah, Al-Qur’an dan Seni Kaligrafi Perspektif Robert Nashrullah (Studi 
Living Qur’an Tokoh Seniman Kaligrafi Yogyakarta. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam 
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015. 
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Setelah merangkum beberapa karya penelitian yang membahas mengenai 

pewayangan dan hubungannya dengan ajaran Islam, baik karya tersebut dalam 

bentuk buku, jurnal maupun skripsi, penulis belum menemukan adanya karya 

yang memiliki konsep gagasan yang sama persis dengan konsep gagasan dalam 

penelitian yang ingin penulis lakukan. Dalam penelitian ini, penulis ingin 

mengungkap fenomena resepsi al-Quran dalam Pagelaran Wayang Kulit yang 

dilakukan oleh Ki Enthus Susmono. Pengungkapan makna ayat-ayat al-Quran 

yang muncul dalam Pagelaran Wayang Kulit, baik implisit maupun eksplisit, 

merupakan fokus dari kajian ini. 

E. Kerangka Teori 

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan makna yang terkandung 

dalam Pagelaran Wayang Kulit oleh Ki Dalang Enthus Susmono. Oleh karena itu, 

dibutuhkan adanya sebuah teori yang bisa menjelaskan adanya makna-makna 

yang tersirat tersebut. Teori Antropologi Interpretatif yang ditawarkan oleh 

Clifford Geertz menjadi pilihan yang tepat dalam kajian ini, mengingat banyaknya 

simbol-simbol yang terdapat dalam Pagelaran Wayang Kulit ini. 

Geertz menggambarkan kebudayaan sebagai “sebuah pola makna-makna (a 

pattern of meanings) atau ide-ide yang termuat dalam simbol-simbol yang 

dengannya masyarakat menjalani pengetahuan mereka tentang kehidupan dan 

mengekspresikan kesadaran mereka melalui simbol-simbol itu.”34 Pengertian 

kebudayaan tersebut mempengaruhi definisi Geertz mengenai agama, yakni (1) a 

34 Clifford Geertz, “Religion as Cultural System” dalam Daniel L. Pals, Seven Theories of 
Religion terj. Inyiak Ridwan Muzirdan M.Syukri, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2011), hlm. 342. 
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system of symbols which acts to (2) establish powerful, pervasive, and long-

lasting moods and motivations in men by (3) formulating conceptions of a general 

order of existence and (4) clothing these conceptions with such an aura of 

factuality that (5) the oods and motivations seem uniquely realistic.35  

Terjemahan definisi yang tidak bisa dibilang mudah di atas kurang lebih 

adalah sebagai berikut: (1) satu sistem simbol yang bertujuan untuk (2) 

menciptakan perasaan dan motivasi yang kuat, mudah menyebar, dan tidak mudah 

hilang dalam diri seseorang (3) dengan cara membentuk konsepsi tentang sebuah 

tatanan umum eksistensi dan (4) meletakkan konsepsi-konsepsi ini kepada 

pancaran-pancaran faktual (5) dan pada akhirnya perasaan dan motivasi ini akan 

terlihat sebagai suatu realitas yang unik.36 

Teori ini kemudian dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut; Pertama, “sebuah 

sistem simbol” adalah segala sesuatu yang memberi seseorang ide-ide. Ide atau 

pengetahuan tersebut bukanlah sebuah pengetahuan pribadi, dalam artian hanya 

dapat dipahami oleh satu individu tertentu. Pengetahuan tersebut harus merupakan 

sebuah pengetahuan yang diketahui secara umum. Kedua, sistem simbol tersebut 

akan menciptakan perasaan dan motivasi untuk melakukan dan atau meyakini 

sesuatu. Perasaan (moods) dan motivasi (motivaitions) yang kuat tersebut 

kemudian akan membentuk konsep-konsep tentang tatanan seluruh eksistensi. 

Konsep-konsep tersebut akan melekat pada pancaran-pancaran faktual yang pada 

35 Cliffors Geertz, “Religion As a Cultural System” dalam Geertz, The Interpretaion of 
Cultures: Selected Essays, (New York: Basic Books, 2000), hlm. 90. 

36 Daniel L. Pals, Seven Theories of Religion, hlm. 342. 
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akhirnya akan menunjukkan bahwa perasaan dan motivasi yang telah disebutkan 

sebelumnya merupakan sebuah realitas yang unik.  

Dalam melihat fenomena pengutipan ayat-ayat al-Quran dalam Pagelaran 

Wayang Kulit Ki Enthus Susmono, penulis menggunakan teori ini untuk 

mengetahui makna dari simbol-simbol yang ada dalam pagelaran, serta melihat 

motivasi-motivasi yang menyebabkan muncul dan bertahannya pagelaran 

tersebut. Selain itu, penulis juga mencari ayat-ayat al-Quran yang muncul dan 

diresepsi oleh orang-orang yang terlibat dalam pagelaran seperti dalang, sinden, 

pemain gamelan, penonton, dan lain-lain. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan peneliti agar penelitian 

dapat mudah terlaksana baik secara rasional dan terarah. Dengan menggunakan 

metode yang telah ditentukan sebelumnya, hal ini bertujuan sebagai pedoman atau 

petunjuk pelaksanaan penelitian bagi peneliti. Dengan demikian, adapun metode 

yang digunakan pada penelitian tentang wayang ini antara lain: 

1. Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan 

pendekatan fenomenologi. Metode ini dipilih karena dianggap sebagai 

metode yang paling tepat mengingat bahwa tujuan dari penelitian ini tidak 

bisa dicapai dengan metode kuantitatif. Pendekatan fenomenologi 

membantu penelitian ini mengungkapkan bagaimana fenomena yang terjadi 
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dalam Pagelaran Wayang Kulit, serta bagaimana nomena (makna) yang 

terkandung di dalamnya.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di beberapa tempat di mana Pagelaran Wayang 

Kulit oleh Ki Dalang Enthus diadakan. Lokasi pertama dan utama adalah di 

Kabupaten Tegal di mana Ki Enthus tinggal. Lokasi kedua adalah tempat-

tempat di mana pagelaran dilangsungkan, yakni di Tegal, Jakarta, dan 

Yogyakarta. Selain itu, penelitian berlangsung di daerah sekitar Yogyakarta 

di mana penulis tinggal untuk mencari data-data tambahan yang berasal dari 

informan maupun literatur-literatur yang mendukung penelitian ini. 

3. Subjek Penelitian dan Sumber Data 

Subjek penelitian dan Sumber Data dari penelitian ini adalah Ki Enthus 

Susmono serta orang-orang yang terlibat dalam Pagelaran Wayang Kulit, 

yakni para sinden, wiraswara, nayaga, serta penonton. Selain itu, para 

informan lain yang berhubungan seperti para budayawan, tokoh agama, 

penggemar wayang, dan sebagainya merupakan sumber data yang sangat 

membantu penelitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode dalam hal pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pengamatan lepas atau 

observasi tidak terlibat, serta pengamatan terlibat (menjadi penonton). 
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Dalam pengamatan tidak terlibat, peneliti hanya mengamati jalannya 

pagelaran dari awal hingga akhir. Peneliti telah berusaha untuk 

mengamati apapun yang berada di lokasi, serta hal-hal unik yang terjadi. 

Penulis menjadi penonton dalam dua kondisi, yakni melihat pagelaran 

dari jarak dekat (di antara para nayaga dan sinden) dan jarak jauh (di 

antara para penonton). Hal ini menjadikan penulis mengalami dua 

keadaan sekaligus sehingga membuat penulis mampu melihat dari dua 

sudut pandang yang berbeda. 

b. Interview  

Metode ini merupakan tahap lanjutan dari metode observasi. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggali informasi-informasi dari para informan 

dengan wawancara baik resmi (meminta izin dan menggunakan 

recorder) maupun sekedar mengobrol santai (mengikuti berbagai 

kegiatan subjek). Untuk tekniknya, peneliti menggunakan teknik 

purposif serta bola salju. 37  

c. Dokumentasi 

Teknik ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data terkait 

penelitian meliputi arsip-arsip pewayangan, ringkasan cerita dari dalang, 

rekaman suara, rekaman video pada saat pagelaran, foto-foto kegiatan, 

dsb. Teknik ini menjadi pelengkap data bagi penelitian ini. 

37 Teknik purposif mensyaratkan bahwa peneliti sudah memiliki informasi awal, sehingga ia 
dapat menunjuk orang tertentu yang dianggap dapat memberikan informasi. Sebaliknya, teknik 
bola salju menandakan bahwa peneliti sama sekali belum mengetahui siapa yang dapat digunakan 
sebagai penunjuk awal untuk memasuki lokasi penelitian. Dikutip dari Nyoman Kutha Ratna, 
Metodologi Penelitian, hlm. 227. 
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5. Analisis data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif-

eksplanatif. Analisis deskriptif dimaksudkan untuk menganalisis data-data 

yang telah dideskripsikan sebelumnya. Dalam hal ini, data-data yang 

diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dipaparkan 

sedemikian rupa dengan menjelaskan hal-hal yang meliputi pelaku yang 

berperan aktif, bagaimana kegiatan yang terjadi, serta waktu kegiatan 

tersebut. Sedangkan analisis eksplanatif bertujuan untuk mengungkap 

makna yang terkandung dalam Pagelaran Wayang serta mengapa kegiatan 

tersebut rutin dilakukan. Selain itu, analisis tersebut juga digunakan untuk 

mencari alasan mengenai tujuan yang hendak dicapai dalam mengikuti 

pagelaran tersebut. 

G. Sistematika Pembahasan 

Urutan pembahasan dalam penelitian ini dibagi pada tiga bagian utama 

yang terdiri dari pendahuluan, isi dan penutup, dengan sistematika sebagai 

berikut: 

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan argumentasi seputar 

signifikansi dan alur penyelesaian dari penelitian. Bab I ini terdiri dari latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

Bab II berisi tentang pengertian umum yang terkait dengan penelitian, 

meliputi pengertian, sejarah, prosesi, dan berbagai hal mengenai Pagelaran 
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Wayang Kulit. Dalam Bab II ini juga diuraikan mengenai deskripsi, sejarah, serta 

keunikan Pagelaran Wayang Kulit Ki Enthus Susmono. Profil lengkap tentang Ki 

Enthus Susmono juga akan dipaparkan dalam Bab ini.   

Bab III akan menjawab Rumusan Masalah beserta ketiga turunannya. 

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan ayat-ayat 

al-Quran oleh Ki Enthus dalam Pagelaran Wayang Kulit. Bab ini fokus pada 

deskripsi terperinci dari proses penggunaan ayat-ayat al-Quran meliputi waktu, 

latar, serta karakter yang digunakan ketika dalang menggunakan ayat-ayat al-

Quran dalam Pagelaran. Selain itu, dalam bab ini juga penulis menggambarkan 

bagaimana Ki Enthus memasukkan al-Quran dalam berbagai hal dalam pagelaran. 

Dalam bab ini, analisis teori antropologi interpretatif akan terlihat bersamaan 

dengan deskripsi mengenai penggunaan ayat al-Quran dalam pagelaran. 

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran 

akademis maupun praktis yang penulis buat berdasarkan pada proses penelitian. 



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Ki Enthus Susmono merupakan seorang dalang kondang asal Kabupaten 

Tegal. Gaya mendalangnya yang khas menjadi daya tarik utama pagelarannya. 

Selain wayang kulit, Ki Enthus juga merupakan dalang wayang golek tradisi dan 

wayang santri. Hal ini menjadikan Ki Enthus memiliki gaya mendalang yang 

sangat unik dan berbeda dengan dalang-dalang lain. Selain itu, Ki Enthus 

Susmono juga terkenal akan konsistensinya dalam menyiarkan ajaran agama, 

dalam hal ini adalah Islam, dalam setiap pagelaran yang dilakukannya. 

Konsistensi tersebut nampak dalam gaya pakelirannya yang hampir selalu 

bernuansa pengajian, sehingga banyak mencantumkan ayat-ayat al-Quran sebagai 

dalil penguat. Dalam sebuah lakon bernama Bima Ngaji (Dewaruci), penulis 

menemukan adanya 14 ayat yang dikutip oleh Ki Enthus selama pagelaran. 

Jumlah ini tidak dapat dijadikan sebagai patokan untuk semua pagelaran karena 

pengutipan ayat dalam pagelaran merupakan hal yang sangat kondisional dan 

kontekstual. Pun ketika lakonnya sama tetapi waktu dan tempatnya berbeda, ayat 

al-Quran yang dikutip akan sellau berubah dan beragam.  

Hasil penelitian penulis terhadap pagelaran Ki Enthus dengan mengambil 

satu kasus tertentu menunjukkan bahwa penggunaan ayat-ayat al-Quran dalam 

Pagelaran Wayang Kulit Ki Enthus Susmono memiliki banyak makna yang 
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melibatkan proses pembelajaran panjang seluruh orang yang terlibat, terutama 

sang dalang. Gaya pakeliran yang khas pengajian tersebut rupanya menurun dari 

ayahnya, yang juga seorang dalang terkenal pada masanya. Amanat sang ayah 

untuk terus mempelajari ilmu agama menjadi sebuah motivasi kuat yang 

mempengaruhi gaya pakelirannya. Motivasi tersebut pada akhirnya menimbulkan 

sebuah perasaan kompleks di mana Ki Enthus merasa senang dan puas ketika 

dapat memasukkan ajaran agama dalam pementasan.  

Penggunaan ayat al-Quran dalam Pagelaran Wayang Kulit Ki Enthus 

Susmono memang tidak memiliki kriteria-kriteria khusus. Ki Enthus sendiri 

mengaku bahwa pengutipan ayat al-Quran menyesuaikan saja dengan suasana 

dalam pakeliran. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan penulis dalam satu kasus 

pagelaran, penggunaan ayat-ayat al-Quran dalam pagelaran secara garis besar 

memiliki tiga model: Pengutipan, Penjelasan, dan Interaksi. Ketiga model ini 

didasarkan pada hasil observasi terhadap ayat-ayat al-Quran yang terlihat secara 

riil dalam pagelaran. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan ayat-ayat al-Quran 

dalam pagelaran wayang kulit ini tidak hanya berupa pegutipan ayat. Unsur 

pewayangan lain yang juga terlibat dalam penggunaan ini adalah wayang kulit itu 

sendiri. Wayang-wayang tersebut dengan terang-terangan memamerkan ayat al-

Quran dalam bagian-bagian tertentu.  

Selain wayang, penulis awalnya juga melihat bahwa tembang-tembang yang 

dilantunkan selama pagelaran memiliki keterikatan dengan al-Quran karena 
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banyak mengandung kalimat berbahasa Arab. Akan tetapi, berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi, penulis menemukan bahwa Ki Enthus tidak pernah 

dengan sengaja memasukkan ayat-ayat al-Quran secara jelas dalam tembang. Hal 

ini tak lain karena pernah ada teguran dari ulama yang menyarankan untuk tidak 

menggabungkan al-Quran dengan musik. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan 

bahwa meskipun terdapat ayat al-Quran, baik satu ayat utuh ataupun berupa 

potongan ayat, dalam tembang pengiring pagelaran, hal itu tidaklah dilakukan 

dengan sengaja. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena Ki Enthus seringkali 

membuat gubahan lagu dari ṣalawat maupun lagu-lagu bernuansa agama, yang 

dalam hal ini adalah Islam. 

B. Saran 

Sebuah karya tulis tidak akan pernah luput dari kekurangan. Begitu juga 

dengan karya ini. Dalam kesempatan ini, penulis menyadari bahwa terdapat 

banyak blind spot yang dapat digali lebih dalam lagi. Salah duanya adalah 

mengenai proses transmisi-transformasi dan dampak resepsi al-Quran bagi para 

anggota dan penonton.  

Dalam karya ini, penulis belum bisa menjelaskan proses transmisi dan 

transformasi yang dialami oleh Ki Enthus dan para anggota serta penonton secara 

mendalam. Penulis juga hanya berfokus pada sang dalang sehingga hasilnya 

kurang komprehensif. Hal ini penulis akui sebagai sebuah kekurangan yang patut 

untuk dikembangkan lagi menjadi sebuah karya yang lebih sempurna. 
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Hal lain yang dapat dikembangkan melalui karya ini adalah dalam 

melihat dan menganalisis dampak resepsi al-Quran bagi para anggota dan 

penonton pagelaran. Karya ini, sekali lagi, terlalu fokus kepada tokoh utamanya, 

yakni sang dalang, sehingga hampir meninggalkan resepsi yang terjadi pada para 

anggota dan penonton, serta semua orang yang terlibat dalam pagelaran. Oleh 

karena itu, penulis berharap bahwa celah-celah tersebut dapat dikembangkan lagi 

menjadi sebuah karya yang bermanfaat. 

Proses pengerjaan sebuah penelitian Living Quran penulis akui 

merupakan sebuah penelitian yang jauh dari kata sederhana. Meski begitu, penulis 

juga mengakui bahwa proses tersebut akan terbayar ketika peneliti dapat melihat 

banyak hal dan belajar mengenai hal-hal yang sebelumnya belum pernah 

terpikirkan. Keadaan di lapangan yang tidak pernah bisa ditebak menjadi sebuah 

tantangan tersendiri yang tidak akan pernah terlupakan.  

Wawancara, observasi, dan dokumentasi yang terstruktur akan sangat 

memudahkan proses penelitian. Oleh karena itu, sebelum benar-benar terjun ke 

lapangan, pastikan bahwa Instrumen Pengumpulan Data telah benar-benar 

matang. Recorder dan Kamera juga harus selalu di tangan. Kepekaan untuk 

melihat fenomena, keluwesan dalam menggali data dari informan, serta 

kemampuan memilih angle dalam dokumentasi adalah skill utama yang harus 

dikuasai.  

Penulis mengakui bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kata 

sempurna. Oleh karena itu, penulis dengan senang hati akan menerima setiap 
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kritik dan saran yang membangun. Penulis sangat berharap bahwa pembaca akan 

menemukan banyak blind spots yang tersebar dalam penelitian ini untuk 

kemudian mengembangkannya menjadi penelitian baru yang lebih komprehensif 

dan berkualitas. 
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PEDOMAN INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

A. Pedoman Wawancara 
1. Kepada Ki Dalang Enthus Susmono (Informan Inti) 

a. Latar Belakang Keluarga 
1) Siapa nama dan gelar lengkap Ki Enthus? 
2) Kapan dan di mana Ki Enthus lahir? 
3) Bagaimana latar belakang keluarga ayah Ki Enthus? 
4) Bagaimana hubungan Ki Enthus dengan sang ayah? 
5) Bagaimana pendapat Ki Enthus tentang sang ayah? 
6) Bagaimana latar belakang keluarga Ibu Ki Enthus? 
7) Bagaimana hubungan Ki Enthus dengan sang Ibu? 
8) Bagaimana pendapat Ki Enthus tentang sang Ibu? 
9) Apa pencapaian terbesar dalam hidup Ki Enthus? 
10) Apa mimpi yang belum tercapai? 
11) Apa atau siapa motivasi terbesar Ki Enthus? 
12) Siapa idola Ki Enthus? 

b. Latar Belakang Pendidikan 
1) Apa pendapat Ki Enthus tentang pendidikan? 
2) Di mana dan kapan Ki Enthus menyelesaikan pendidikan 

formalnya? 
3) Apakah sekolah-sekolah tersebut ditentukan oleh orang tua atau 

pilihan pribadi Ki Enthus? 
4) Bagaimana kesan Ki Enthus selama menyelesaikan pendidikan 

formal? 
5) Apakah ada kegiatan pendidikan non-formal yang diikuti? Jika 

ada, di mana dan tahun berapa? 
6) Bagaimana pendidikan anak-anak Ki Enthus? 
7) Sejak kapan Ki Enthus menyukai pewayangan? 
8) Apakah menjadi dalang adalah cita-cita Ki Enthus sejak awal? 
9) Mengapa Ki Enthus menjadi dalang dan terus bertahan? 
10) Di mana Ki Enthus belajar mendalang? 
11) Bagaimana sistem pembelajarannya? 
12) Kapan Ki Enthus mulai mendalang? 
13) Siapa idola Ki Enthus dalam dunia pedalangan? 
14) Siapa karakter favorit Ki Enthus dalam pewayangan? 
15) Apa lakon favorit Ki Enthus? 
16) Apakah ada dari anak-anaknya yang memiliki ketertarikan dalam 

pewayangan atau pedhalangan? 
17) Apakah Ki Enthus berharap salah satu anaknya menjadi dalang? 

mengapa? 
c. Latar Belakang Keagamaan 

1) Apa makna agama menurut Ki Enthus? 



2) Apa makna al-Qur’an menurut Ki Enthus? 
3) Siapa guru agama (spiritual) Ki Enthus? 
4) Kapan dan di mana Ki Enthus belajar membaca al-Qur’an 

pertama kali? 
5) Bagaimana Ki Enthus belajar tentang agama? 
6) Bagaimana latar belakang keagamaan Orang Tua Ki Enthus? 
7) Bagaimana cara orang tua Ki Enthus mengajarkan agama dalam 

keluarga? 
8) Bagaimana cara Ki Enthus mengajarkan agama dalam keluarga? 
9) Apa pencapaian atau pengalaman spiritual yang paling berkesan? 
10) Adakah target yang hendak dicapai dalam bidang agama 

(spiritual)?   
d. Pagelaran Wayang Secara Umum 

1) Apa yang disebut dengan pagelaran wayang kulit? 
2) Apa dan Siapa saja yang terlibat dalam pagelaran wayang? 
3) Bagaimana prosesi pagelaran wayang pada umumnya? 
4) Kapan pagelaran wayang kulit diadakan? 
5) Bagaimana sejarah pagelaran wayang kulit di Nusantara? 
6) Bagaimana perkembangan pagelaran wayang kulit hingga saat 

ini? 
7) Mengapa pagelaran wayang kulit tetap bertahan hingga kini? 

e. Pagelaran Wayang Ki Enthus 
1) Kapan pagelaran wayang kulit Ki Enthus berdiri? 
2) Apa yang melatarbelakangi berdirinya pagelaran ini? 
3) Berapa jumlah orang yang terlibat dan apa saja? 
4) Bagaimana perkembangan pagelaran dari awal berdiri hingga 

kini? 
5) Apakah jabatan sebagai Bupati mempengaruhi sistem pagelaran? 
6) Apa keunikan dari pagelaran ini dibandingkan dengan yang lain? 
7) Apa faktor yang menyebabkan pagelaran ini bertahan? 
8) Apakah seluruh personel beragama Islam? 
9) Apakah pagelaran ini eksklusif hanya untuk orang Islam? 
10) Bagaimana latar belakang sosial para personel yang terlibat? 
11) Apa saja inventaris yang dimiliki? 
12) Apa kelebihan dan kekurangan pagelaran ini? 
13) Apa saja inovasi yang ada dalam pagelaran ini? 
14) Adakah target yang hendak dicapai? 
15) Apa pencapaian terbesar pagelaran ini? 
16) Apa pengalaman tak terlupakan selama mendalang? 
17) Siapa orang yang paling dipercaya oleh Ki Enthus dalam 

pagelaran? Mengapa dia? 
18) Bagaimana sistem pengelolaan Pagelaran? 



19) Adakah ritual-ritual khusus yang dilakukan sebelum, ketika, dan 
setelah pagelaran? 

20) Mengapa Ki Enthus mengutip ayat-ayat al-Qur’an dan hadis 
dalam Bahasa Arab? 

21) Adakah kriteria khusus (seperti ayat dan hadis apa?, lakon apa?, 
bagian atau babak apa?, dst) dalam penyampaian ayat-ayat al-
Qur’an dan hadis? 

22) Apakah Ki Enthus mengkaji terlebih dahulu apa yang akan 
disampaikan dalam pagelaran? 

23) Apa motif pengutipan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut? 
24) Apa ayat dan hadis yang paling sering dikutip dan disampaikan? 
25) Apa makna ayat-ayat al-Qur’an yang disampaikan selama 

pagelaran? (spesifik ayat per ayat) 
26) Bagaimana penggunaan ayat-ayat al-Qur’an dalam pagelaran? 

2. Kepada Pemain Gamelan 
a. Karir dalam Pagelaran 

1) Apa posisi anda dalam pagelaran? 
2) Kapan dan bagaimana anda bergabung dalam pagelaran? 
3) Mengapa anda bergabung dengan pagelaran? 
4) Apakah anda senang bergabung dalam pagelaran? 
5) Apakah anda pernah bergabung dengan pagelaran lain?  
6) Apa yang paling berkesan selama menjadi bagian dalam 

pagelaran? 
7) Adakah aturan-aturan khusus ketika mengiringi pagelaran 

wayang? 
8) Bagaimana menentukan lagu-lagu pengiring dalam pagelaran 

wayang? 
9) Siapa yang menggubah lagu-lagu pengiring pagelaran wayang? 
10) Apakah anda pernah mengalami kesulitan dalam mengiringi 

pagelaran wayag kulit? 
11) Apa lagu pengiring favorit anda? 

b. Latar Belakang Pendidikan 
1) Kapan dan di mana anda belajar memainkan gamelan? 
2) Kapan dan di mana anda menempuh pendidikan formal? 

c. Tanggapan terhadap Ki Enthus 
1) Bagaimana pendapat anda tentang Ki Enthus? 
2) Apakah ada yang berubah dari Ki Enthus sejak anda mengenal 

beliau? 
d. Tanggapan terhadap Pengutipan Ayat-Ayat al-Qur’an 

1) Apa makna al-Qur’an menurut anda? 
2) Bagaimana tanggapan anda tentang pengutipan ayat-ayat al-

Qur’an yang dilakukan oleh Ki Enthus? 



3) Apakah ada pengaruh pengutipan ayat-ayat al-Qur’an dalam 
hidup anda? 

3. Kepada Sinden 
a. Karir dalam Pagelaran 

1) Kapan dan bagaimana anda bergabung dalam pagelaran? 
2) Mengapa anda bergabung dengan pagelaran? 
3) Apakah anda senang bergabung dalam pagelaran? 
4) Apakah anda pernah bergabung dengan pagelaran lain?  
5) Apa yang paling berkesan selama menjadi bagian dalam 

pagelaran? 
6) Kapan dan di mana anda mengiringi pagelaran wayang untuk 

pertama kalinya? 
7) Apakah anda pernah mengalami kesulitan ketika mengiringi 

pagelaran wayang? 
8) Bagaimana pembagian tugas antar sinden? 
9) Apakah anda hafal seluruh lagu yang harus anda bawakan? 
10) Siapa yang menciptakan dan menggubah lagu-lagu pengiring 

tersebut? 
11) Bagaimana menentukan lagu yang akan dibawakan? 
12) Lagu apa yang paling sering dibawakan? 
13) Lagu apa yang menjadi favorit anda? Mengapa? 
14) Adakah aturan-aturan khusus ketika menjadi seorang sinden? 

b. Latar Belakang Pendidikan 
1) Kapan dan di mana anda belajar menjadi sinden? 
2) Mengapa anda menjadi seorang sinden? 
3) Kapan dan di mana anda menempuh pendidikan formal? 

c. Tanggapan terhadap Ki Enthus 
1) Bagaimana pendapat anda tentang Ki Enthus? 
2) Apakah ada yang berubah dari Ki Enthus sejak anda mengenal 

beliau? 
d. Tanggapan terhadap Pengutipan Ayat-Ayat al-Qur’an 

1) Apa makna al-Qur’an menurut anda? 
2) Bagaimana tanggapan anda tentang pengutipan ayat-ayat al-

Qur’an yang dilakukan oleh Ki Enthus? 
3) Apakah ada pengaruh pengutipan ayat-ayat al-Qur’an dalam 

hidup anda? 
4. Kepada Anggota Pagelaran Selain Pemain Gamelan dan Sinden 

a. Karir dalam Pagelaran 
1) Apa posisi anda dalam pagelaran? 
2) Kapan dan bagaimana anda bergabung dalam pagelaran? 
3) Mengapa anda bergabung dengan pagelaran? 
4) Apakah anda senang bergabung dalam pagelaran? 
5) Apakah anda pernah bergabung dengan pagelaran lain?  



6) Apa yang paling berkesan selama menjadi bagian dalam 
pagelaran? 

b. Tanggapan terhadap Ki Enthus 
1) Bagaimana pendapat anda tentang Ki Enthus? 
2) Apakah ada yang berubah dari Ki Enthus sejak anda mengenal 

beliau? 
c. Tanggapan terhadap Pengutipan Ayat-Ayat al-Qur’an 

1) Apa maknaal-Qur’an menurut anda? 
2) Bagaimana tanggapan anda tentang pengutipan ayat-ayat al-

Qur’an yang dilakukan oleh Ki Enthus? 
3) Apakah ada pengaruh pengutipan ayat-ayat al-Qur’an dalam 

hidup anda? 
5. Kepada Penonton 

1) Berapa kali anda mengikuti pagelaran wayang kulit? 
2) Bagian apa yang paling anda nikmati dalam pagelaran wayang? 
3) Apa lakon favorit anda? 
4) Siapa dalang favorit anda? 
5) Apa pendapat anda tentang pagelaran wayang kulit oleh Ki 

Enthus? 
6) Berapa kali anda mengikuti pagelaran wayang kulit oleh Ki 

Enthus? 
7) Apa keistimewaan Ki Enthus dibandingkan dengan dalang lain? 
8) Apa pendapat anda tentang pengutipan ayat-ayat al-Qur’an 

dalam pagelaran? 
9) Apakah anda memahami ayat-ayat al-Qur’an yang disampaikan 

dalam pagelaran? 
10) Apa makna al-Qur’an menurut anda? 

 
6. Kepada Tuan Rumah yang Mengundang 

1) Mengapa anda memilih pagelaran wayang kulit untuk 
memeriahkan acara ini? 

2) Mengapa anda memilih Pagelaran Wayang Kulit Ki Enthus? 
3) Bagaimana pendapat anda tentang Pagelaran Wayang Kulit Ki 

Enthus? 
4) Bagaimana anda mengundang Ki Enthus? 
5) Apakah ada kendala dalam proses anda mengundang Ki Enthus? 
6) Apakah anda mengenal Ki Enthus secara pribadi? 
7) Bagaimana pendapat anda tentang Ki Enthus? 
8) Bagaimana pendapat anda tentang pengutipan ayat-ayat al-

Qur’an dalam pagelaran? 
9) Apa makna al-Qur’an menurut anda? 
10) Apakah anda mengikuti pagelaran dari awal hingga akhir? 



11) Apakah anda memahami ayat-ayat al-Qur’an yang disampaikan 
selama pagelaran? 

12) Apakah anda berniat untuk  mengundang kembali bila ada 
kesempatan lain? 

7. Kepada Dalang lain 
1) Apa pendapat anda tentang Pagelaran Wayang Kulit Ki Enthus? 
2) Apa pendapat anda tentang mengutip ayat-ayat al-Qur’an dalam 

Pagelaran wayang kulit? 
3) Pernahkah anda mengutip ayat-ayat al-Qur’an selama mendalang? 
4) Apa pendapat anda tentang berdakwah menggunakan media 

wayang kulit? 
5) Di mana anda belajar tentang agama? 
6) Di mana anda belajar mendalang? 
7) Seperti apa kriteria dalang ideal? 
8) Siapa dalang favorit anda? 

8. Kepada Pengamat Wayang 
1) Bagaimana pendapat anda tentang Pagelaran Wayang Kulit Ki 

Enthus? 
2) Apa keunikan Ki Enthus dibandingkan dengan dalang lain? 
3) Apakah efektif untuk menyampaikan ajaran Islam melalui media 

wayang? 
4) Bagaimana pendapat anda tentang pengutipan ayat-ayat al-Qur’an 

dalam pagelaran wayang kulit? 
5) Siapa saja dalang yang biasa mengutip ayat-ayat al-Qur’an selain 

Ki Enthus? 
6) Bagaimana sejarah wayang kulit di Nusantara dan hubungannya 

dengan penyebaran Islam? 
9. Kepada Tokoh Agama 

1) Bagaimana pendapat anda tentang berdakwah melalui media 
budaya? 

2) Bagaimana pendapat anda tentang berdakwah melalui pagelaran 
wayang kulit? 

3) Bagaimana pendapat anda tentang pengutipan ayat-ayat al-Qur’an 
dalam pagelaran wayang kulit? 

4) Apakah makna al-Qur’an menurut anda? 
5) Apakah anda mengetahui tentang Pagelaran Wayang Kulit Ki 

Enthus?  
6) Apa keunikan Ki Enthus dibandingkan dengan dalang lain? 
7) Bagaimana kualitas bacaan ayat-ayat al-Qur’an Ki Enthus? 
8) Bagaimana pendapat anda tentang wawasan Ki Enthus dalam 

bidang agama? 
9) Seberapa efektif penyampaian ayat-ayat al-Qur’an melalui media 

wayang kulit? 



B. Pedoman Observasi 
1. Kondisi sosial budaya Ki Enthus 
2. Kondisi keagamaan lingkungan Ki Enthus 
3. Pengelolaan Pagelaran Wayang Ki Enthus 
4. Proses persiapan Pagelaran Wayang Kulit  
5. Proses Pagelaran Wayang Kulit Ki Enthus 
6. Pola pembacaan ayat-ayat al-Qur’an selama pagelaran wayang kulit 

berlangsung. 
7. Respon dan antusiasme audience selama pagelaran berlangsung. 

C. Pedoman Dokumentasi 
1. Gambaran menyeluruh Pagelaran Wayang Kulit Ki Enthus 
2. Gambaran masing-masing perangkat Pagelaran Wayang Kulit Ki 

Enthus 
3. Rekaman seluruh rangkaian acara dalam Pagelaran Wayang Kulit Ki 

Enthus 
4. Naskah dalang, pemain gamelan, serta sinden. 
5. Pamflet pagelaran wayang Ki Enthus 



Lampiran 4 

 (Transkrip Pagelaran Wayang Kulit Ki Enthus Susmono Lakon Bima Ngaji 

tanggal 02 Desember 2016) 

Lakon Bima Ngaji dalam pewayangan juga dikenal dengan lakon 

Dewaruci. Lakon ini berkisah tentang perjalanan Bima dalam belajar Ilmu 

Hakikat yang bernama Sangkan Paraning Dumadi kepada Resi Durna. Berikut 

merupakan kisah dari lakon Bima Ngaji yang digelar oleh Ki Enthus Susmono 

bersama sanggar Satria Laras. 

Sebelum pagelaran dimulai, para pengrawit bersama para sinden 

membawakan beberapa tembang yang merupakan tembang gubahan khas Satria 

Laras. Setelah selesai dengan tembang-tembang pra-acara, dimulailah prosesi 

seremonial yang berupa pembukaan, sambutan-sambutan, pembacaaan doa, 

hingga acara simbolis berupa penyerahan wayang yang akan menjadi tokoh utama 

malam ini: Bima, kepada Ki Enthus Susmono. Acara seremonial ini terkesan 

sangat formal mengingat acara diselenggarakan oleh KORPRI di Kantor 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

Selesai dengan acara seremonial, dimulailah pagelaran dengan pembacaan 

al-Fatihah yang dipimpin oleh Ki Dalang. Ki Enthus Susmono memimpin 

pembacaan doa ini sebagai berikut:  

“Untuk keselamatan pendidikan negara republik tercinta ini: bi sirri al 

fātiḥah. Al-Fatihah lagi untuk para pendidik-pendidik serta dengan departemen 

kementeriannya, agar selalu dididik oleh Allah SWT dalam ranah akhlāq al-

karīmah, al fātiḥah. Al-Fatihah terakhir untuk dalangnya dan rombongannya, 

supaya dalang memberikan contoh juga bisa dilakoni, jadi tidak hanya menjadi 

orang yang bodoh saja. kulo taseh kepengen sinau, kepengen belajar, teseh ajar 

ndalang, teseh ajar sholat, teseh ajar syahadat, ajar pasa, ajar zakat, (Saya masih 

ingin belajar, ingin belajar, masih belajar mendalang, masih belajar ṣalat, masih 

belajar syahadat, belajar puasa, belajar zakat.) ajaran haqikatu al-ḥajj, bila bi 

syafā’ati bayān wa al-ḥajj bi bayadi al-a’mal. Al fātiḥah.”  



Setelah itu, Ki Enthus menanyakan kesiapan anggotanya. Sebelum 

memakai mikrofonnya, Ki Enthus berkata: “Ayo, Bismillah, luru (mencari) 

sandang pangan.” 

Setelah itu, barulah para sinden dan pengrawit memulai pagelaran dengan 

doa yang diiringi alunan gamelan  yang berbunyi: 

ٍد نَبِیَّا َوَرُسوًال. َربِّي   ﷽���� َرِضیُت بِا �ِ َرب�ا َوبِا ِإلسَالِم ِدینًا َوبُِمَحمَّ

  . ي ِعلًما َوارُزقنِي فَھًما. أَِمینِزدنِ 

Mbak Pur yang bertindak sebagai pemimpin tembang berikutnya 

berkolaborasi dengan para waranggana lain dan juga seorang wiraswara. Tembang 

terus dilanjutkan hingga Ki Enthus menutupnya dengan bacaan Shalawat kepada 

Nabi Muhammad yang juga sekaligus membuka pagelaran. Tembang yang 

dilantunkan sebelum Ki Enthus membaca shalawat: “Ya Allah bihā, Ya Allah 

bihā, Ya Allah bi ḥusni al-khātimah. Maula ya ṣalli wa sallim dā’iman abadā, 

‘alā habῑbika khairi al-khalqi kullihimi…” 

Selesai dengan tembang tersebut, Ki Enthus memulai dengan Kandha 

berbahasa Indonesia yang menggambarkan keadaan alam semesta pada mulanya. 

Kandha ini diawali dengan iringan dari wiraswara dan waranggana, yang terus 

mengiringi hingga Ki Enthus menyelesaikan kandha. 

Wiraswara : “Bismillah murwaning kandha, kisah manusia dari 

keturunan Adam dan Hawa, campur tangan iblis angkara.”  

Dalang  : “Dahulu kala, ketika nabi Adam baru diturunkan di bumi 

ini, dalam tangga takdir. Innῑ jā’ilun fi al-arḍi khalῑfah. Bumi ini 

berwarna hijau. Tidak satupun yang gagal panen. Tetapi, ketika ada rasa 

iri, derengki, dan ada pembunuhan, rusaklah bumi. Bumi kemudian 

berwarna hitam pekat karena campur tangan iblis angkara.”  

Wiraswara : “Kala sang Bima bertanya, gundah dan gulana, ilmu nan 

sejati, pada guru Durna, sangkan paran dumadi, Paraning dumadi. Bima, 

cepatlah dapatkan, cepatlah dapatkan, kasampurnan jati.” 



 

Sebelum Ki Enthus melanjutkan kisah, dihadirkanlah dua tokoh yang 

bernama Subur dan Sabar.1 Berikut percakapan kedua tokoh ini: 

Sabar: “Assalāmu’alaikum.” 

Subur: “Wa’alaikumussalām” 

Sabar: “Koen arane sapa?” (Namamu siapa?) 

Subur: “Enyong arane Subur. Koen arane sapa, Kang?” (Namaku Subur.      

Namamu Siapa, Kang?) 

Sabar: “Saya namanya Sabar.” 

Subur: “Filsafatnya?” 

Sabar: “Sapa wonge sabar” (Barang siapa yang bersabar,) 

Subur: “Pasti subur. Inna Allāha,” (Sesungguhnya Allah,) 

Sabar: “Ma’a al-Ṣābirin.” (bersama orang-orang yang sabar) 

Subur: “Gusti Allah,” 

Sabar: “Seneng marang wong kang sabar, ora kemrungsung.” (senang 

dengan orang yang sabar, tidak terburu-buru.) 

Setelah itu, mereka mulai saling bertanya tentang wayang yang ada di 

hadapan mereka: Bima. Kedua tokoh ini digunakan sang dalang untuk 

memperkenalkan tokoh utama lakon pagelaran pada saat itu. Selain itu, kedua 

wayang tersebut juga digunakan sebagai media untuk mengkritik bidang 

pendidikan di Indonesia. Setelah mengkritik, kedua wayang tadi juga 

memperkenalkan keadaan Bima yang sedang gelisah dan ingin berguru kepada 

Resi Durna. 

1 Babak di mana Sabar dan Subur muncul ini seharusnya tidak diletakkan di depan. Babak 
ini dalam pagelaran wayang disebut babak “limbukan”. Penjelasan lebih lanjut mengenai limbukan 
ini akan penulis sampaikan dalam adegan limbukan yang kedua. 

                                                           



Subur: “Bar, ini wayang lagi ngapain? 

Sabar: “Dia sedang merenung. Karena dia kepengen ngaji, ingin mencari 

ilmu.” 

Subur: “Betul. Siapa orangnya yang ingin kebahagiaan dunia,” 

Sabar: “Wa man kāna bi al-’ilmi”  

Subur: “Dengan ilmu?” 

Sabar: “Ya.” 

Subur: “Siapa orang yang kepengen bahagia dunia dan akhirat?” 

Sabar: “Wa man kāna bi al-’ilmi” 

Subur: “Mencari ilmu?” 

Sabar: “Ilmu dunia dan akhirat.” 

Subur: “Kepada siapa dia berguru?” 

Sabar: “Kepada Prof.Dr. Durna.” 

Subur: “Oh, rektor Universitas Sukalima? 

Sabar: “Betul.” 

Subur: “Mari kita ikuti jalan cerita selanjutnya!” 

 

Selesai dengan pengantar cerita tersebut, Pakeliran mulai menampakkan 

Bima yang mulai melakukan perjalanan ke Negara Hastinapura. Melihat hal 

tersebut, Hanoman berusaha untuk mengejar dan menghentikan perjalanan Bima. 

Kehadiran Hanoman dalam lakon ini juga merupakan hal yang janggal mengingat 

Hanoman seharusnya berada di cerita Ramayana, bukannya Mahabharata. 

Kehadiran Hanoman ini bukannya tanpa sebab. Dalam pagelaran Ki Enthus lakon 

Pandu Suwargo pada tahun 2000 yang bertempat di Lamongan, Ki Enthus 



menceritakan kemunculan Hanoman dalam lakon-lakon pada masa Mahabharata 

ini.  

Ki Enthus menjelaskan kehadiran Hanoman ini dalam percakapan panjang 

lebar antara Hanoman, Semar, Bima, dan putra Bima, Antasena. Menurut Ki 

Enthus, semuanya berawal dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang hendak melakukan 

dakwah sesuai kesepakatan para Wali Songo. Ketika itu, dakwah yang dilakukan 

harus berupa da’wah bi al-hikmah, bukannya melalui peperangan dan jalan 

kekerasan. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga yang juga merupakan seorang dalang, 

berniat untuk menjadi seorang dalang sejati. 

Sunan Kalijaga memilih pendekatan melalui budaya yang dikuasainya. 

Beliau memasukkan unsur-unsur Islam ke dalam banyak hal, mulai dari arsitektur 

masjid, tembang-tembang, dan tentu saja melalui pagelaran wayang kulit. Meski 

begitu, pagelaran wayang kulit yang dilakukan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga ini 

tidak boleh melanggar ajaran-ajaran agama. Oleh karena itu, Sunan Kalijaga 

menggubah pagelaran wayang kulit secara besar-besaran mulai dari bentuk, lakon, 

hingga tembang yang mengiringi pagelaran. 

Salah satu perombakan yang dilakukan oleh Ki Enthus adalah cerita dan 

tokoh dalam pewayangan. Dua kitab epos besar dari India, Ramayana dan 

Mahabharata, tetap menjadi alur dan latar cerita. Akan tetapi, banyak hal yang 

diubah, termasuk kedatangan Hanoman dalam cerita Mahabharata. Hanoman 

diturunkan dalam lakon dengan setting Mahabharata ini dikarenakan makna 

mendalam dari tokoh ini.  

Hanoman dalam pewayangan Jawa lebih sering disebut dengan Anoman. 

Anoman berasal dari kata “iman” yang memiliki filosofi tersendiri. Filosofi nama 

tersebut adalah, meskipun Anoman berbentuk seorang kera, tetapi jika kelakuan 

dan imannya seperti manusia, maka ia tetap akan di-hisab sebagaimana layaknya 

manusia. Sebaliknya, meskipun ada manusia yang kelakuan dan imannya seperti 

kera, ia akan tetap dianggap layaknya hewan yang tidak berakal. Oleh karena itu, 

Hanoman tidak terikat pada satu lakon tertentu sehingga kehadirannya dalam 



lakon ber-setting Mahabharata merupakan hal yang wajar dalam pewayangan 

gubahan Kanjeng Sunan Kalijaga. 

Cerita berlanjut. Hanoman akhirnya mampu menghadang perjalanan Bima 

menuju Hastinapura. Mereka terlibat percakapan yang panjang bahkan disertai 

dengan adu argumen hingga adu kekuatan. Pada awalnya, Hanoman bertanya 

tentang tujuan Bima. Setelah mengetahui bahwa Bima berniat berguru kepada 

Resi Durna di Hastinapura, Hanoman bersikeras menentang rencana tersebut. 

Berikut cuplikan percakapan keduanya: 

Hanoman: “Karangkadempel ora kekurangan guru, praja ngamarta    ora 

kurangan dosen, ora kurangan cerdik cendekia, ora kurangan 

doktor, ora kurangan professor. Salah megurumu angger karo 

resi Durna.” (Karangkadempel2 tidak kekurangan guru, Kerajaan 

Amarta3 tidak kekurangan dosen, tidak kekurangan cerdik 

cendekia, tidak kekurangan doktor, tidak keurangan professor. 

Kamu salah kalau berguru kepada Resi Durna.) 

Werkudoro : “Kelirune aning ngendi?” (Salahnya di mana?) 

Hanoman : “Iża wujida al-amruhu bi goiri ahlihi,” 

Werkudoro : “Fa intaẓiri al-sā’at” 

Hanoman : “Nyelehke perkoro ora cocok karo ahline,” (Menaruh  

perkara yang tidak cocok dengan ahlinya) 

Werkudoro : “Tunggu saat kehancurannya.” 

 

2 Karangkadempel dalam pewayangan Jawa terkenal sebagai nama desa yang dipimpin 
oleh seorang lurah bernama Semar Badranaya. Desa Karangkadempel dalam cerita ini 
dimaksudkan sebagai desa di mana Bima, Hanoman, serta para Pandawa dan pendukungnya 
tinggal. 

3 Amarta merupakan nama negara/kerajaan yang dipimpin oleh sulung Pandawa, 
Yudhistira. 

                                                           



Setelah itu, Hanoman terus menggiring logika Bima untuk mengerti bahwa 

Durna bukanlah guru yang tepat untuk belajar. Dengan berbagai alasan, Hanoman 

berusaha meyakinkan Bima supaya mengurungkan niatnya belajar kepada Resi 

Durna. Meski begitu, Bima tidak terpengaruh sedikitpun. Sebaliknya, Bima 

bersikukuh melanjutkan niatnya menuntut ilmu. Hanoman terus memaksa Bima 

untuk kembali, bahkan mengancam dengan tindak kekerasan. Pertengkaran tak 

bisa dihindari. Keduanya terlibat perkelahian sengit. Akhirnya, Bima mengalah 

dan mencoba menghentikan Hanoman dengan tidak melawan. Hanoman terus 

memprovokasi Bima untuk melawan, namun Bima justru memohon kepada 

Hanoman untuk merestui perjalanannya. Dengan nada yang sedih, Bima 

memohon kepada Hanoman: 

“Kakang Anoman, aku ora nduwe wong tuo, Kakang. Kowe wes tak anggep 

wong tuaku. Ora mung sakadar kakang tunggal Bayu, Kakang. Aku ora 

njaluk opo-opo, Kakang. Dungakno aku ben selamet, dungakano aku ben 

banglus tulus nggayuh ilmu kasampurnan, Kakang. Aku butuh nulungi wong 

tuoku seng wes sedo. Aku butuh nulungi Pandawa, aku butuh ngabdi 

marang nusa bangsa iki, kang dasare ilmu, Kakang. Aku ngaturake sembah 

takzim marang sliramu, Kakang. Aku njaluk dunga pengestune, Kakang 

Anoman.” (Kakak Hanoman, aku tidak punya orang tua, Kakak. Kamu 

sudah aku anggap orangtuaku. Bukan hanya sekedar kakak tunggal Bayu,4 

Kakak. Aku tidak meminta apa-apa, Kakak. Doakan aku supaya selamat, 

doakan aku supaya berhasil mendapatkan ilmu kesempurnaan Kakak. Aku 

harus menolong orangtuaku yang telah meninggal dunia. Aku harus 

menyelamatkan Pandawa, aku harus mengabdi kepada nusa bangsa ini, 

Kakak. Aku menghaturkan sembah takzim kepadamu, Kakak. Aku mohon 

doa restu, Kakak Hanoman.) 

 

4 Maksud dari Kakang tunggal bayu adalah saudara sesama keturunan atau inkarnasi dari 
Batara Bayu (Dewa angin). Diceritakan bahwa Hanoman merupakan penjelmaan dari Batara Bayu, 
begitu pula dengan Bima. 

                                                           



Dengan sebuah kecupan di kening, Bima langsung meninggalkan 

Hanoman dan melanjutkan perjalanannya ke Hastinapura. Selepas kepergian 

Bima, Hanoman menyadari bahwa keputusan Bima adalah keputusan yang tepat. 

Akhirnya, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus mengawasi dan menjaga 

Bima dari kejauhan selama masa belajarnya. 

Cerita beralih ke Negara Hastinapura di mana Resi Durna sedang ditemui 

oleh Sengkuni dan Dursasana. Dalam pewayangan, Sengkuni merupakan tokoh 

yang identik dengan pikiran liciknya. Sengkuni adalah adik dari Dewi Gendari, 

Ibu para kurawa. Dengan demikian, Sengkuni merupakan paman dari para 

Kurawa. Dalam lakon ini, Sengkuni juga memerankan tokoh antagonis yang 

menginginkan kematian Bima sehingga Pandawa akan melemah. Dengan berbagai 

argumen dan pikiran liciknya, Sengkuni memaksa Resi Durna untuk 

mencelakakan Bima yang akan segera datang untuk berguru. Sebelum itu, Patih 

Sengkuni bertanya kepada Resi Durna tentang kurikulum yang diusung oleh 

Perguruan Pancalima.  

Durna : “Kurikulum unggulan ora nana liya mung kejaba:  

Kurikulum Pendidikan Karakter Bangsa.” (Kurikulum 

unggulannya tidak ada yang lain kecuali: Kurikulum 

Pendidikan Karakter Bangsa.) 

Sengkuni : “Dasare kowe nggawe unggulan karakter kang kaya 

mengkono?” (dasarnya kamu membuat unggulan karakter 

yang seperti itu apa?) 

Durna : “Gerakan Cinta terhadap negara, gerakan cinta terhadap 

tanah air, Sadar berbangsa lan bernegara. Mula saiki wes 

pada mengkikis, wes pada mulai ilang dari benak para 

generasi muda.” (makanya sekarang sudah mengkikis, 

sudah mulai hilang dari benak para generasi muda. 

Sengkuni : “Iyo yen kuwi aku ngerasakke. Luwih-luwih Kurawa. Iki 

dekadensi morale wes mulai medun.” (Iya kalau itu aku 



juga merasakan. Apalagi Kurawa. Dekadensi moral mereka 

sudah mulai turun.) 

Durna : “Nah penyebabe ora nana liya mung koen. Olehe ndidik 

kurang pas.” (Nah penyebabnya tidak ada yang lain kecuali 

kamu. Caramu mendidik kurang pas.) 

Sengkuni : “Sing mbok karepke karakter bongso?” (Apa yang kamu     

inginkan dari karakter bangsa?) 

Durna : “Siji, kang aran karakter hati, atawa Bahrul Qalbi.” 

(Satu, yang namanya karakter hati, atau Bahr al-Qalbi.) 

Dursasana : “Bahrul Qalbi niku napa?” (Bahr al-Qalbi itu apa?) 

Durna : “Kuwi Basa Arab. Basa Jawane kuwi ati segoro. Sebab ati 

kuwi wernane ono telu: ati seng waras, ati seng meriang, 

karo ati seng wes setengah modar.” (Itu Bahasa Arab. 

Bahasa Jawanya itu “Ati Segoro” atau Hati Samudra. 

Karena hati itu ada tiga macam: hati yang sehat, hati yang 

meriang, dan hati yang setengah mati.) 

 

Penjelasan Durna berlanjut tentang apa yang disebut dengan hati yang 

sakit. Setelah membahas permasalahan yang merambah pada persoalan bangsa 

hingga pribadi, Ki Enthus mengulangi penjelasannya tentang hati yang sakit 

melalui tokoh Durna. 

Durna : “Ati seng sakit. Ati seng wes ṣummun bukmun ‘umyun, 

fahum lā yarji’ūn. Khatama Allahu ‘alā qulūbihim wa ‘alā 

sam’ihim wa absārihim gisyawatun walahum ‘azābun 

alim” (dalam pengutipan ayat ini, Mbak Pur membimbing 

pembacaan ayat hingga selesai) 

Sengkuni : “Artine apa?” (Artinya apa?) 



Durna : “Embuh, takon bocah mburi kuwi.” (Entah. Tanyakan 

pada anak yang di belakang itu.)5 

Dursasana : “Basa jawane mawon.” (Bahasa Jawanya saja) 

Durna : “Nduwe kuping budek ora gelem ngerungokke pitutur, 

duwe gerana ora gelem ngambu-ambu barang seng apik, 

nduweni mata ning picek. Paham?” (Punya telinga tapi tuli, 

tidak mau mendengarkan nasehat, punya hidung tapi tidak 

mau membaui barang yang baik, punya mata tapi buta. 

Paham?) 

Durna : “Disawang saka wateke, ati kuwi ono telu: ati seng kaya 

kapuk, diserang mana kegawa, diserang mene, kegawa… 

omongane merana-merana, mbelarah-mbelarah, malah 

nyenggol-nyenggol hak kemanusiaan. Akhire 

diperkaraaken karo kepolisian. Aku ngomong kaya kuwi 

wani.” (Dilihat dari wataknya, hati itu ada tiga: hati yang 

seperti kapuk, diserang ke sana, terbawa, diserang ke sini, 

terbawa… omongannya kemana-mana, malah menyentuh 

hak kemanusiaan. Akhirnya diperkarakan oleh kepolisian. 

Aku berbicara seperti itu berani.) 

Sengkuni : “Dasaripun?” (Dasarnya?) 

Durna : “Aku wes tau ngelakoni mlebu bui. Nah! Ati seng kaya 

banyu neng nduwure godong lompong. Air di atas daun 

talas. Goyang mana melu, goyang mene melu. Ati seng apik 

kuwi ati seng jejek koyo tumancepe gunung nang nduwure 

bumi.” (Aku sudah pernah masuk bui.6 Nah! Hati yang 

5 Merujuk pada para nayaga dan waranggana yang tadi menimpali ayat yang sedang 
dibacakan. 

6 Ki Enthus pernah dijatuhi hukuman penjara selama 2,5 bulan pada tahun 2008-2009. Ki 
Enthus didakwa telah melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan. 

                                                           



seperti air di atas daun talas. Goyang ke sana, ikut. Goyang 

ke sini, ikut. Hati yang baik itu yang kokoh seperti 

menancapnya gunung di atas bumi.) 

Sengkuni : “Yen Bahrul Qalbi utawa ati segoro?” (Kalau Bahrul 

Qalbi atau Hati Samudra itu apa?) 

Durna : “Kuwi khususe atine seorang pemimpin. Kullukum rā’in 

maskulu al-ra’iyyatih. Seorang pemimpin mesti bakal 

ditakoaken tanggung jawab kepemimpinannya. Wajaba al-

rā’is an yaj’ala al-uswah. Ora ono sifating pemimpin 

kejaba menehi contoh. Pemimpin ki kudu ngayomi. Seperti 

bunyi UUD 1945 bahwa negara melindungi semua warga 

negara dalam bentuk apapun.” (Itu khususnya hati seorang 

pemimpin. Kullukum rā‘in wa kullukum mas’ūlun ‘an 

ra’iyyatihi. Seorang pemimpin pasti akan ditanyakan 

tanggung jawab kepemimpinannya. Wajaba al-rā’is an 

yaj’ala al-uswah. Tidak ada sifat pemimpin kecuali 

memberikan contoh. Pemimpin itu harus mengayomi, 

seperi bunyi UUD 1945 bahwa negara melindungi semua 

warga negara dalam bentuk apapun.) 

Resi Durna melanjutkan penjelasannya tentang kehebatan samudera. Ia 

mengatakan bahwa sebanyak apapun air yang masuk ke lautan, tak akan mampu 

mengubah asinnya air laut. Selain itu, bagian samudera yang terdalam tidak akan 

mau menerima kotoran sedikitpun. Segala macam ikan yang telah menjadi 

bangkai akan dipinggirkan oleh ombak menuju pantai. Oleh sebab itu, seorang 

pemimpin harus memiliki sifat ini. 

Durna : “Sing kaping pindone karakter fikir. Wujude: cerdas, 

rasional, nduweni integritas duwur, tidak emosional.” 

(www.jateng.tribunnews.com/2016/10/26/ini-wayang-yang-sempat-dibuat-ki-enthus-susmono-di-
penjara diakses pada tanggal 06 April 2017 pukul 12.41 WIB.) 
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(Yang kedua karakter pikir. Wujudnya: cerdas, rasional, 

memiliki integritas tinggi, tidak emosional.) 

Sengkuni : “Sing jenenge ora emosinan piye? Wong umpamane 

awake dielek-elek, neng ngarepane wong akeh, melbu 

youtube, opo ora loro atine?” (yang namanya tidak 

emosian itu bagaimana? Seumpama kita dijelek-jelekkan di 

depan banyak orang, masuk Youtube, apa tidak sakit hati?) 

Durna : “Kowe iki wong biasa opo kowe pemimpin? Opo kowe 

wong seng wes dimuliakke karo gusti Allah? opo ora iso, 

mangapuro karo wong seng nggawe olo karo kowe? Aḥsin 

man aḥsaha ilaika. Gawenen becik karo wong seng nggawe 

olo marang sliramu. Memaafkan semua kesalahan adalah 

lebih baik daripada memperpanjang perkara, 

memperpanjang permasalahan…” (Kamu ini orang biasa 

atau pemimpin? Apa kamu orang yang telah dimuliakan 

oleh Tuhan? Apa tidak bisa, memaafkan orang yang telah 

berbuat buruk kepada kamu? Ah{sin man ah{saha ilaika. 

Berbuatlah baiklah kepada orang yang berbuat buruk 

kepadamu. Memaafkan semua kesalahan adalah lebih baik 

daripada memperpanjang perkara, memperpanjang 

permasalahan…) 

Durna : “Sing ping telune, karakter raga: sportif, wani, rela 

berkorban.” (yang ketiga, karakter raga: Sportif, berani, 

rela berkorban.) 

Sengkuni : “Seng jenenge sportif?” (yang namanya sportif itu 

bagaimana?) 

Durna : “…yen pancen awake dewe iki keliru, diundang 

kepolisian, ora usah berkelit. Ngomong opo onone wae. 

Dihukum ya dihukum wong pancen keliru. Makane jengene 



paukuman kui penjara. Asline penjera, supaya wong bar 

melbu nang ukuman bisa jera, ora ngomong seng ora-ora. 

Ning pancen wong nek seneng ngukum-ngukumaken uwong 

kuwi yo mengko suwe-suwe mesti gusti Allah bakal 

ngukumaken maring wong seng senengane oyok tumrap 

paukuman iku mau.” (Kalau memang kita keliru, diundang 

kepolisian, tidak usah berkelit. Bilang apa adanya saja. 

dihukum ya dihukum kalau memang keliru. Makanya nama 

penghukuman itu penjara. Sebenarnya penjera, supaya 

setelah masuk ke penghukuman orang bisa jera, tidak 

berbicara yang tidak-tidak. Tetapi memang, orang kalau 

suka menghukum-hukum orang itu nanti lama kelamaan 

Tuhan pasti memberi hukuman bagi mereka. ) 

Durna : “Temenan lho. Iki aku mung ngomong tok ora mbelani 

sapa-sapa. Syukur bisa dimaafkan, dan kita damai 

semuanya. Kita bersatu untuk memikirkan rakyat agar 

sejahtera. Sing penting kaya kui. Jarene nyong loh, jarene 

nyong. Kui jarene aku. Nyuwun pangapunten. Angger 

nyong salah yo nyong njaluk dipangapura. Ngko angger 

nyong ora njaluk pangapura mbokan ngko nyong diunggah 

maneng perkarane penistaan wayang. Wah, gawat!” (Ini 

sungguhan. Ini aku hanya bilang saja, tidak membela siapa-

siapa. Syukur kalau bisa dimaafkan dan kita damai 

semuanya. Kita bersatu untuk memikirkan rakyat agar 

sejahtera. Yang penting seperti itu. kata saya loh ini. Itu 

menurut saya. Mohon maaf. Kalau saya salah ya saya 

mohon maaf. Nanti kalau misal saya tidak minta maaf 

takutnya diunggah lagi dengan perkara penistaan wayang. 

Wah, Gawat!) 



Durna : “Sing nomer papate, karakter jiwa. Saling menghargai, 

saling kasih dan sayang. Paham, Sengkuni?” (yang nomer 

empat, karakter jiwa.saling menghargai, saling kasih dan 

sayang. Paham, Sengkuni?) 

 

Setelah itu, sengkuni mulai menanyakan perihal kedatangan Bima ke 

Durna. Berikut percakapan mereka: 

Sengkuni : “Kowe kuwi nompo si Bima Brotoseno tekan merene arep 

opo?” (Anda itu menerima si Bima Brotoseno di sini mau 

apa?) 

Durna : “Bima arep ngaji karo aku.” (Bima akan ngaji dengan 

aku) 

Sengkuni : “Ngaji bab opo?” (Ngaji tentang apa?) 

Durna : “Ilmu kawruh Sangkan Paraning Dumadi. Ilmu anyar. 

Ilmu hasil penelitianku dadi professor yo ilmu kuwi. 

Disertasine kuwi. Ilmu kawruh sangkan paraning dumadi. 

Wernane loro: sangkan paraning urip. Ki nyong urip pan 

nggo gawe apa. Terus mengko pan mari ngendi, terus 

mengko dunya sing nempel karo nyong ki primen itung-

itungane? Barang wes mati terus primen itung-itungane? 

Kuwe seng marakaken pun kakang oleh gelar professor 

Honoris Causa.” (Ilmu Kawruh Sangkan Paraning Dumadi. 

Ilmu baru. Ilmu hasil penelitianku menjadi seorang 

professor ya ilmu itu. disertasinya itu. ilmu Kawruh 

Sangkan Paraning Dumadi. Ada dua macam: Sangkan 

Paraning Urip. Ini saya hidup untuk apa. Kemudian nanti 

kalau sudah selesai ke mana, kemudian nanti dunia (materi) 

yang menempel di saya ini bagaimana hitung-hitungannya? 

Kalau sudah mati lalu bagaimana hitung-hitungannya? Itu 



yang membuat saya mendapat gelar Professor Honoris 

Causa.) 

Dursasana : “Professor kok Honoris Causa?” 

Durna : “Lah iyo, aku wes oleh gelar doktor, mung doktor honore 

kaos.” (Nah iya, aku sudah dapat gelar doktor, tetapi doktor 

honornya kaos.)7 

Sengkuni : “Saiki ngene, kira-kira mengko, umpamane si Brotoseno, 

si Bima, diwenei ilmu sangkan paraning dumadi, akibate 

ilmu kui opo?” (Sekarang begini, kira-kira nanti, 

umpamanya si Brotoseno, si Bim, diberi ilmu Sangkan 

Paraning Dumadi, akibatnya ilmu itu apa?)  

Durna : “Sentosa. Sentosa lahir kelawan batin. Sakti 

mandraguna.” (Sentosa. Sentosa lahir dan batin. Sakti 

mandraguna. 

Sengkuni : “Cirine wong sekti?” (cirinya orang sakti?) 

Durna : “Ora tau kuwatir ngesuk arep mangan opo. Kui wong 

sekti. Tapi senajan wong sugih, senajan konglomerat, 

dunyane pirang-pirang, Kalau masih punya perasaan 

gelisah aku besok mau bagaimana, kui dudu wong sekti, 

alias isih wong melarat.” (Tidak pernah kuatir besok 

akanmakan apa. Itu orang sakti. Tapi meskipun orang kaya, 

konglomerat, hartanya banyak, kalau masih punya perasaan 

gelisah aku besok mau bagaimana, itu bukan orang sakti, 

alias masih orang melarat.) 

 

7 Ki Enthus mendapatkan dua gelar Honoris Causa bidang kesenian dari dua Universitas di 
dalam dan luar negeri. 

                                                           



Setelah itu, percakapan mulai digiring oleh Sengkuni menuju masalah 

status Durna sebagai guru di Hastinapura. Sebagai seorang guru negara, tentu 

Durna seharusnya membela Kurawa, bukannya Pandawa. Jika Durna membuat 

Bima menjadi seseorang yang sakti, tentu hal tersebut bertentangan dengan status 

politiknya sebagai pendukung Kurawa. Semua fasilitas yang diterima oleh Durna 

berasal dari Hastina yang sekarang sedang dipimpin oleh Duryudana. Oleh karena 

itu, sudah seharusnya Durna membela Kurawa dengan cara melemahkan 

Pandawa. Meski penuh bantahan dan sanggahan, Durna akhirnya tersudut dan 

tidak bisa mengelak bahwa apa yang dikatakan Sengkuni memang benar. Meski 

seharusnya pendidikan dipisahkan dengan politik, namun tidak bisa dipungkiri 

juga bahwa pendidikan, bersama dengan banyak aspek lain, terlibat dalam politik 

bangsa.  

Perpecahan antara Pandawa dan Kurawa telah terjadi sejak Pandawa 

terusir dari negara Hastinapura. Cerita ini telah banyak diketahui, dan sangat 

panjang untuk diceritakan di sini. Cerita lengkap mengenai kisah Kurawa dan 

Pandawa ini bisa dibaca dalam epos Mahabharata karya penulis besar, Wiyasa. 

Kisah tersebut tidak diceritakan dalam pagelaran, namun, secara singkat, 

berdasarkan buku-buku, kisah mereka adalah sebagai berikut8: 

Hastinapura merupakan sebuah kerajaan besar yang didirikan oleh 

Maharaja Sentanu. Setelah kematiannya, tampuk kepemimpinan diserahkan 

kepada Chitrangada, dan dilanjutkan oleh Wicitrawirya. Wicitrawirya memiliki 

dua putra. Putra sulungnya bernama Destarata, dan putra keduanya bernama 

Pandu. Destarata yang seharusnya menjadi seorang putra mahkota tidak bisa 

menjadi raja menggantikan ayahnya karena ia terlahir buta. Oleh karena itu, 

Pandu akhirnya didaulat menjadi raja menggantikan ayahnya. Ketika berkuasa, 

Pandu melakukan sebuah dosa dan akhirnya diasingkan ke hutan bersama kedua 

8 Cerita ini penulis simpulkan dari pembacaan buku Kitab Epos Mahabharata karya C. 
Rajagopalachari yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, serta dari pengamatan 
penulis terhadap pagelaran-pagelaran wayang kulit baik melalui Youtube maupun secara langsung. 
Kisah lengkapnya bisa dibaca dalam C. Rajagopalachari, Kitab Epos Mahabharata terj. Yudhi 
Murtanto, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2012).  

                                                           



istrinya: Kunti dan Madrim. Selama pengasingan tersebut, mereka dikaruniai lima 

orang anak lelaki yang dikenal sebagai Pandawa. Mereka adalah Yudhistira, 

Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Sayangnya, mereka harus kehilangan sang 

ayah sejak usia yang sangat dini dan akhirnya diasuh oleh para resi.9 

Setelah masa pengasingan berakhir, Pandawa dibawa kembali ke 

Hastinapura oleh para resi, dan dipercayakan kepada kakek mereka, Bhisma. 

Rupanya, selama di Hastinapura, mereka menguasai segala ilmu yang harus 

dipelajari oleh kesatria dalam waktu yang singkat. Melihat hal tersebut, putra-

putra Destarata, Para Kurawa, mulai merasa tersaingi dan mencoba untuk 

mencelakakan Pandawa. Melihat hal tersebut, Bhisma yang bertindak sebagai 

sesepuh, membuat sebuah perjanjian yang diharapkan akan mendamaikan kedua 

pihak. Akhirnya, mereka membagi kekuasaan. Para Pandawa memerintah di 

Indraprasta (Amarta), dan Para Kurawa tetap memerintah di Hastinapura.  

Setelah itu, terjadilah sebuah permainan dadu antara kedua pihak. Dahulu, 

permainan dadu merupakan tradisi kehormatan para kesatria. Sengkuni yang 

bermain mewakili Kurawa, memenangkan permainan dengan mengalahkan 

Yudhistira. Akibatnya, mereka harus menjalani pengasingan selama 13 tahun 

bersama dengan istri mereka yang bernama Drupadi. 12 tahun dari masa 

pengasingan mereka harus dihabiskan di hutan, sedangkan satu tahun terakhir, 

mereka harus mengembara dalam penyamaran. Jika penyamaran mereka 

terungkap, mereka harus mengulang lagi masa pengasingan selama tiga belas 

tahun tersebut. Dengan berbagai pertolongan, mereka berhasil menjalani masa 

pengasingan tersebut. Akhirnya, mereka kembali ke Hastinapura dan meminta hak 

mereka dikembalikan. Sayangnya, Duryudana menolaknya. Terjadilah sebuah 

perang besar yang bernama Bharatayuda. Para Pandawa memenangkan perang 

tersebut dan memerintahkan Hastinapura. Setelah tiga puluh tujuh tahun 

memerintah, mereka menyerahkan kursi kekuasaan kepada cucu mereka yang 

9 Resi adalah julukan untuk orang suci atau penyair dalam tradisi Hindu yang mendapatkan 
wahyu. (www.wikipedia.org diakses pada tanggal 5 April 2017 pukul 13.00 WIB. 
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bernama Parikesit. Mereka memutuskan untuk melepaskan baju kebesaran mereka 

dan mengundurkan diri untuk bertapa ke hutan.  

Begitulah kisah tentang Pandawa dan Kurawa yang banyak diceritakan 

dan menjadi sebuah epos yang terkenal sepanjang masa. Lakon yang sedang 

digelar oleh Ki Enthus ini diceritakan terjadi sebelum perang besar Bharatayuda 

Jayabinangun terjadi. Meski begitu, berita akan adanya perang besar antara 

Kurawa dengan Pandawa telah tersebar dengan luas. Kisah tersebut bahkan 

menjadi kidung para bidadari sehingga hampir semua orang telah mengetahui 

perang tersebut. Oleh karena itu, Sengkuni mengatakan bahwa keputusan Durna 

untuk menjadikan Bima sakti mandraguna akan mengancam keselamatan para 

Kurawa dan akan berakibat kepada kalahnya para kurawa dalam peperangan. 

Setelah Durna menyerah dan mengakui kesalahannya, Sengkuni mulai 

mengutarakan niatnya, bahwa Durna harus bekerjasama dan menuruti apa yang 

telah direncanakan oleh Sengkuni. 

Durna diperintahkan oleh Sengkuni untuk tetap menerima Bima, tetapi 

dengan syarat bahwa Bima harus diperdaya supaya menjadi lemah, atau bahkan 

mati. Tidak hanya itu saja, Sengkuni juga mengancam, apabila Durna tidak 

menjalankan rencananya, semua kesalahan dan kelemahan Durna akan disebarkan 

dan diperkarakan. Durna semakin merasa tertekan dan pasrah mengikuti rencana 

Sengkuni. Tidak cukup dengan itu, Dursasana, adik Duryudana, yang tidak 

percaya kepada Durna, menawarkan untuk memasang CCTV di ruangan Durna. 

Percakapan terakhir antara mereka bertiga adalah sebagai berikut: 

Sengkuni : “Targetmu, ngeringkihke Pandawa. Gawe larane Bima, 

sukur bisa mati.” (Targetmu, melemahkan Pandawa. Buat 

Bima sakit, syukur kalau bisa mati.) 

Durna  : “Mengko yen ana dosa, dosane piye?” (Nanti kalau ada 

dosa bagaimana?) 

Sengkuni : “Aku seng nanggung.” (Aku yang menanggung.) 



Durna : “Ming, ngene sengkuni. Kabeh pambudidaya perkoro mati 

kuwi dining menungso. Ming jebulane, pati kuwi, hak 

wewenange Pangeran kang Maringi Urip. (Tapi, begini 

Sengkuni, Semua rekayasa perkara kematian itu dilakukan 

oleh manusia. Namun pada akhirnya, kematian itu, hak 

wewenang Tuhan yang Memberi Kehidupan.) 

Sengkuni : “Wes mbuh, ora usah kakehan ndalil aning ngarepanku. 

Budidayanen supaya Pandawa ringkih. Carane, piye kowe 

bisa ngelumpuhke kekuatane Bima Bratasena.” (Ah 

sudahlah, jangan kebanyakan berdalil di depanku. Buatlah 

rencana supaya Pandawa ringkih. Caranya, bagaimana 

kamu bisa melumpuhkan kekuatan Bima Bratasena.) 

Akhirnya, sesuai yang direncanakan, selepas Ashar, Bima datang ke 

hadapan Durna. Bima menagih janjinya untuk belajar ilmu Kawruh Sangkan 

Paraning Dumadi. Namun, sebelum itu, Durna terlebih dahulu mengajarkan 

kepada Bima tentang hal yang lain. Berikut percakapan di antara mereka: 

Durna : “Ngger, ngene yo Ngger yo, dadi sak durungipun bapa mulang, 

bapa arep amanat. Cateten yo ngger. manungso kuwi duweni 

mutiara.” (Nak, begini ya Nak ya, jadi sebelum bapak mengajar, 

bapak ingin memberi amanat. Catat ya Nak. Manusia itu memiliki 

mutiara.) 

Bima : “Mutiara?” 

Durna : “Mutiara kuwi yaqut.” (Mutiara itu yaqut)  

Bima : “Sabangsaning yaqut?” (sebangsa yaqut?) 

Durna : “He’em. Seng dadi bibite mutiara kuwi Kanjeng Nabi. Mulane 

Kanjeng Nabi Muhammad kuwi jenenge Aba al-Yaqut. Bapake 

mutiara. Kelase kaya berlian.” (Iya. Yang jadi bibit mutiara itu 



Nabi. Makanya Nabi Muhammad itu namanya Aba al-Yaqut. 

Bapaknya mutiara. Kelasnya berlian.)  

Bima : “Mutiarane manungso manggon aning ngendi?” (Mutiaranya 

manusia bertempat di mana?” 

Durna : “Mutiarane manungso manggon ning akal, ngger. Angger 

manungso ora nduweni akal jenenge wong edan, ngger. Manungso 

kui furyanun tegese wudo. Sandangane taqwa, perhiasane isin. Yen 

ono wong-wong wes ora nduweni isin, berarti ora nduwe 

perhiasan, ora nduwe sandangan alias?” (Mutiara manusia 

bertempat di akal, Nak. Jika manusia tidak memiliki akal namanya 

orang gila, Nak. Manusia itu furyanun, artinya telanjang. 

Pakaiannya taqwa, perhiasannya malu. Kalau ada orang-orang 

yang tidak mempunyai malu, maka tidak memiliki perhiasan, tidak 

memiliki pakaian alias?)  

Bima : “Wong wudo.” (Orang telanjang.) 

Durna : “Nah. Wong angger senengane wudo iku wernane telu: bocah 

cilik, wong edan, atawa kewan. Dadi angger ono wong-wong sing 

ora nduwe isin kaya kae. Seng senengane adu domba kui, milih: 

bocah cilik, wong edan, apa kewan. Mutiarane akal manggone 

marang ilmu ngger. Kabeh manungsa kui ditampa pekerjaane 

karena ilmu, karena ijazah, karena gelar.” (Nah. Orang yang suka 

telanjang itu ada tiga macam: anak kecil, orang gila, atau hewan. 

Jadi kalau ada orang-orang yang tidak memiliki malu seperti itu. 

yang sukanya adu domba itu, pilih: anak kecil, orang gila, atau 

hewan. Mutiaranya akal itu terletak di ilmu, Nak. Semua manusia 

itu diterima pekerjaannya karena ilmu, karena ijazah, karena gelar.)  

Durna : “Mutiaraning ilmu? akhlak. Saiki pendidikan gawe jor-joran… 

saiki aku tak takon karo kowe Bratasena, pendidikan agama, nang 

Indonesia, sekelas SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, sak minggu 



ping pira?” (Mutiara ilmu? Akhlak. Sekarang pendidikan dibuat 

saingan… sekarang aku tanya Bratasena, pendidikan agama, di 

Indonesia, sekelas SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi, satu minggu 

berapa kali?)  

Bima : “Rong jam pelajaran,” (Dua jam pelajaran,) 

Durna : “Alias sangang puluh menit. Dalam satu minggu, pelajaran 

agamane mung rong pelajaran. Apa akan menjamin, generasi kita 

akan menjadi generasi yang berakhakul karimah? Ilmu tekhnologi, 

please, silahkan melaju seperti roket. Man behind the gun. Yen 

akhlake ora dicekel, senjata itu baik, tetapi kalau yang dibalik 

senjata itu adalah orang yang tidak bermoral, akhire ngunggah 

youtube diketoki, adanya Cuma adu domba politik devide and 

impra baru. Omongane Habib Rizieq, ditugeli, diketok, 

digatukaken karo omongane Gus Nuril. Ngertine wong sing maca 

kuwi bener, padahal kui editan, padahal kui ketokan. Mangkane 

seng ati-ati temenanan. Kudu punya membran selektif vermiabel.” 

(Alias 90 menit. Dalam seminggu, pelajaran agamanya hanya dua 

jam pelajaran. Apa akan menjamin, generasi kita akan menjadi 

generasi yang ber-akhlaqul karimah? Ilmu tekhnologi, silahkan, 

silahkan melaju seperti roket. Man behind the gun. Kalau 

akhlaqnya tidak dipegang, senjata itu baik. Tetapi kalau yang 

dibaik senjata itu adalah orang yang tidak bermoral, akhirnya kalau 

mengunggah ke Youtube dipotong-potong. Adanya hanya adu 

domba, politik devide et impra baru. Omongan Habib Riziq, 

dipotong, disambung dengan omongan Gus Nuril. Orang yang 

membaca akan memahaminya sebagai sebuah kebenaran, padahal 



itu hasil editan, padahal itu hasil potongan. Makanya harus benar-

benar hati-hati. Harus punya membran selektif permeabel.10) 

Durna : “Nyawang maring Youtube dan sebagainya, kira-kira Youtube 

seng ora nggenah ora usah ditonton. Timbang kangelan nemen-

nemen klik dalangenthus.com, youtube, klik, wes nonton kui bae. 

Kae dalang komplit. Ana seriuse, ana agamane, ana pituture, ana 

sarune. Tangger dalang ora saru yo dudu dalang. Wong dalang ki 

memaparkan dua-duanya. Wong wayang kulit mawon pak, wonten 

wayang kulit setan-setanan, seng wuda, ngececeng ngoten nikine, 

katon ngoten niki wonten. Sebab ini adalah paparan. Fa alhamahā 

fujūrahā wataqwāha. Quran mawon paparan, pilihlah kamu dalan 

yang baik dan dalan yang buruk. Tidak bisa dalang kok dituntut 

baik semua. Munafik, sok suci, sok alim…” (Nonton Youtube dan 

sebagainya, kira-kira Youtube yang tidak jelas tidak usah ditonton. 

Daripada susah, klik dalangenthus.com, Youtube, klik, sudah 

tonton itu saja. itu dalang komplit. Ada seriusnya, ada agamanya, 

ada nasehatnya, ada saru-nya. kalau dalang tidak saru ya bukan 

dalang. Dalang itu kan memaparkan dua-duanya. Kalau wayang 

kulit saja, pak, ada wayang kulit setan-setanan, yang telanjang, 

ininya berdiri, kelihatan begitu, itu ada. Sebab ini adalah paparan. 

Fa alhamahā fujūrahā wa taqwāha. Qur’an saja paparan. Pilihlah 

kamu jalan yang baik dan jalan yang buruk. Tidak bisa dalang kok 

dituntut baik semua.munafik, sok suci, sok alim…)  

Bima : “Aku njaluk ilmune bapak, wulangono saiki.” (Aku minta 

ilmunya, Bapak. Ajarkan aku sekarang.) 

Tiba-tiba, lampu dimatikan dan diganti hanya dengan lampu dari 

blencong. Oleh karena itu, Ki Enthus menanggapinya dengan guyonan-guyonan 

10 Salah satu sifat membran sel adalah selektif permeabel, artinya, membran sel hanya 
dapat dilewati oleh zat-zat tertentu. (www.sridianti.com/membran-selektif-permeabel.html diakses 
pada tanggal 06 April 2017 pukul 13.23 WIB.) 
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melalui tokoh Durna dan Bima. Selain itu, pembicaraan juga beralih kepada soal 

listrik dan hubungannya dengan pewayangan. 

Durna : “Listrik katone padang, tetapi listrik ini, terjadi karena hubungan 

daya min dan daya plus. Wayang kon pendawa tok laka kurawane 

ora rame. Ramayana kongkon Prabu Rama bae laka dasamukane 

ora rame…” (Listrik kelihatan terang, tetapi listrik ini, terjadi 

karena hubungan daya min dan plus. Wayang disuruh Pandawa 

saja tanpa Kurawa tidak ramai. Ramayana disuruh Prabu Rama 

saja tanpa Dasamuka tidak ramai…) 

Setelah beberapa guyonan, Ki Enthus melanjutkan obrolan serius antara 

Durna dan Bima. Sebelum Durna mengajarkan kepada Bima ilmu yang telah 

dijanjikan, Durna meminta syarat kepada Bima. Durna meminta kepada Bima 

untuk dicarikan kayu Gung Susuhing Angin yang berada di Gunung Candramuka, 

tepatnya di Hutan Tribasoro. Mendengar hal tersebut, Bima merasa sedikit gentar. 

Bima berkata bahwa Hutan tersebut adalah hutan yang sangat berbahaya. Meski 

begitu, pada akhirnya, Ia hilangkan keraguan tersebut dan memohon restu untuk 

mencari kayu yang diminta tersebut.  

Selepas kepergian Bima, Durna merasa sangat menyesal dan menangisi 

kepergian Bima. Ia meratapi kebohongannya tersebut: 

“Bima…! Aku njaluk pangapura, Bima! Kayu Gung Susuhing Angin kui ora nana. 

Kayu Gung Susuhing Angin kui laka. Kui karangane bapak, Ngger. Gusti Allah, 

kulo nyuwun pangapunten, kulo mboten kiat. Aduh, Le…Le… Durna kudu goro. 

Yen guru wes mulai ngopeni goro, muride mesti bakal dadi murid sing rusak. 

Kalau seorang guru sudah berbohong, maka yang terjadi, generasi-generasi yang 

diajari adalah generasi pendusta, generasi pembohong, generasi perusak bangsa, 

generasi yang mencabik-cabik persatuan dan hati nurani…” (Bima…! Aku minta 

maaf, Bima! Kayu Gung Susuhing Angin itu tidak ada. Kayu itu tidak ada. Itu 

karangannya bapak, Nak.Ya Allah, Saya mohon ampunan, saya tidak kuat. Aduh 



Nak… Nak… Durna harus berbohong. Kalau guru sudah mulai merawat 

kebohongan, muridnya pasti akan menjadi murid yang rusak.) 

Kemudian, Sengkuni dan Dursasana kembali menghampiri Durna. 

Sengkuni mengucapkan terima kasih kepada Durna karena telah melakukan apa 

yang telah direncanakan sebelumnya. Meski penuh dengan penyesalan dan 

kekecewaan, akhirnya Guru Durna hanya bisa pasrah kepada apa yang akan 

terjadi dengan Bima. Rupanya, tidak seperti Durna yang pasrah, Sengkuni merasa 

bahwa rencana tersebut belum sempurna. Ia memanggil Dursasana dan 

mendiskusikan rencana cadangan yang harus dilakukan apabila ternyata Bima 

berhasil menyelesaikan misi dan kembali dengan selamat. Meski pada awalnya 

Dursasana yakin bahwa adik sepupunya, Bima, pasti mati di hutan, namun karena 

berbagai argumen Sengkuni, Dursasana setuju untuk mengikuti rencana Sengkuni.  

Sengkuni memerintahkan Dursasana untuk menemui Raja dari negara 

Tunggak Segoro yang bernama Prabu Golang-Galing. Diceritakan bahwa negara 

tersebut memiliki banyak prajurit dan ingin bersekutu dengan Kurawa. Mereka 

akan membantu untuk membunuh Bima apabila ternyata Bima berhasil selamat. 

Pada awalnya, Dursasana menawarkan untuk menghabisi nyawa Bima dengan 

tangannya sendiri. Akan tetapi, Durna tidak ingin Kurawa terlibat secara langsung 

dan mengotori tangan mereka. Oleh karena itu, akan lebih baik jika orang lain 

yang membunuh Bima. Dursasana menerima perintah tersebut dan berangkat 

menuju Negara Tunggak Segoro. 

Adegan beralih kepada Bima yang tengah melakukan perjalanan ke Hutan 

Tribasoro. Melalui penuturan sang dalang, dijelaskan bahwa Bima ini kelak masa 

tuanya akan bernama Raden Werkudoro. Dalam lakon ini, penampilan Bima akan 

bermetamorfosis menjadi sosok dengan rambut yang digulung. Di antara 

penjelasannya tentang sosok Bima, Ki Enthus mengganti cempala11 yang sedang 

dipegangnya dan mengatakan bahwa ia akan mewariskan cempala tersebut kepada 

11 Alat pemukul kotak wayang.  
                                                           



anaknya, Jannah, yang saat ini tengah belajar di ISI Surakarta jurusan Seni 

Pedalangan. 

Ki Enthus melanjutkan ceritanya. Ia mengatakan bahwa Bima sedang 

termangu-mangu dan tidak menyadari sama sekali bahwa dia telah dibohongi oleh 

Resi Durna. Namun, karena pada dasarnya orang jujur akan selalu dituntun oleh 

Allah, maka tanpa disangka-sangka, sepanjang perjalanan ia disapa, ditawari 

makan, bahkan digoda oleh para gadis, namun ia tetap melangkah dengan pasti 

mencari permintaan sang guru. Sambil terus berjalan menuju hutan, Bima 

menerka-nerka bagaimana bentuk Kayu Gung Susuhing Angin tersebut. 

Di tempat lain, Durna yang masih terus merasa bersalah berdoa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Ia terus berharap bahwa Bima akan menemukan Kayu 

Gung Susuhing Angin dan selamat dari segala bahaya bagaimanapun caranya. 

Rupanya, Bima juga tengah berdoa dan memohon restu. Ia berkata: “Kanjeng Ibu, 

aku njaluk pangestu, kanjeng Ibu. Darma Aji, kakangku, aku njaluk dunga. 

Permadi, adhiku, dungakno kakang, Yai. Bapakku Pandu, dungakke aku iso oleh 

kayu Gung Susuhing Angin. Semar, ewang-ewangono aku, Semar.” (Ibunda, Aku 

mohon restu, Ibunda. Darma Aji12, kakakku, aku mohon doa. Permadi13, adikku, 

doakan kakak, Yai. Bapakku, Pandu, doakan aku supaya bisa mendapatkan kayu 

Gung Susuhing Angin. Semar, bantu aku, Semar!14) 

12 Nama lain dari Yudhistira 

13 Nama lain dari Arjuna 

14 Panggilan kepada Semar ini menandakan akan dimulainya babak limbukan di mana para 
pelawak dan bintang tamu lain akan dihadirkan dalam pagelaran. Babak ini biasanya dimulai 
setelah jejer sepisan. Istilah limbukan sebenarnya merujuk pada babak di mana sang dalang 
melakonkan dua sosok yang bernama Limbuk dan Cangik. Babak ini dalam pewayangan gagrak 
Yogyakarta tidak ada, yang ada hanyalah Goro-Goro. Pada mulanya, babak ini ditujukan untuk 
mengajarkan nasehat-nasehat kepada para ibu dan perempuan yang hadir dalam pewayangan. Oleh 
karena itu, pada mulanya, babak ini dimulai sebelum tengah malam, dengan tujuan sebagai bekal 
sebelum mereka meninggalkan pagelaran. (berdasarkan wawancara dengan Ki Cermo Wawancara 
dengan KRT Cermo Widya Kusuma pada tanggal 21 November 2015 di Kraton Yogyakarta.) 
Akan tetapi, dalam perkembangannya, limbukan mengalami banyak perubahan baik dari segi 
fungsi maupun bentuknya. Akhir-akhir ini, babak limbukan merupakan babak yang paling 
ditunggu karena berisi lawakan yang sangat menghibur. Setelah babak ini berakhir, banyak para 
penonton yang mulai meninggalkan pagelaran. Hal ini menjadikan fungsi limbukan menjadi 
bergeser dari yang awalnya tuntunan sarat makna menjadi sekedar tontonan yang tidak memiliki 

                                                           



Pakeliran berubah menuju suasana lain yang mengambil latar pedesaan 

dengan menghadirkan dua tokoh: Selamet dan Salimun, berikut percakapan antara 

mereka berdua: 

Selamet : “Ki dadi ceritane kaya ngunu mau. Raden Bratasena kui 

luru kayu Gung Susuhing Angin.” (Jadi ini ceritanya seperti 

itu. Raden Bratasena itu mencari Kayu Gung Susuhing 

Angin.) 

Salimun : “Tapi berarti Pandita Durna goro?” (Tapi berarti Pandita 

Durna berbohong?) 

Selamet : “Heh, sing penting dudu masalah goro. Akeh wong sing 

diapusi, akeh wong sing ditipu, akeh wong sing digoroi, 

ming malah wong kui tambah mulia.” (Yang penting bukan 

masalah berbohong. Banyak orang yang dibohongi, ditipu, 

dibohongi, namun orang tersebut  justru tambah mulia.)  

Salimun : “Oh iya ya” 

Selamet : “Seng arane wong-wong goro kui kadangkala, angger 

kaya Pandita Durna kae wes ora kuat. Senajan ta ahli 

agama, tapi ora kuat gowo nang tekanan politik negara 

Ngastina.” (Yang namanya orang-orang yang berbohong 

itu kadangkala, kalau seperti Pandita Durna itu sudah tidak 

kuat. Meskipun ahli agama, tapi tidak kuat terbawa tekanan 

politik Negara Hastinapura.) 

Salimun : “Berarti dudu kiai?” (Berarti bukan kiai?) 

Selamet : “Kiai tapi kiai politik. Kui pendita durna. Sebabe sing 

arane kiai iki wernane ono telu.” (Kiai tetapi kiai politik. 

arti mendalam. Ki Enthus sendiri mengubah dua karakternya, Limbuk dan Cangik, menjadi dua 
tokoh rakyat biasa yang sedang mengobrol dan berinteraksi dengan para pelawak, bintang tamu, 
dan bahkan sang dalang sendiri. 

                                                                                                                                                               



Itu Pandita Durna. Sebab yang namanya kiai itu ada tiga 

macam.) 

Salimun : “Siji?” (Satu?) 

Selamet : “Kiai kidang. Kiai sing pelempatan turut partai. Wingi 

melu partai kae, mengko nek ora menguntungkan pindah 

maning melu partai kae, arane kiai kidang.” (Kiai kijang. 

Kiai yang melompat mengikuti partai. Kemarin ikut partai 

itu, nanti kalu tidak menguntungkan pindah lagi ikut partai 

yang lain, itu namanya kiai kijang.) 

Salimun : “Kuwi ning negara Ngastina?” (Itu di negara Hastina?) 

Selamet : “Kudu disebut ning negarane Negara Ngastina. Angger 

ora disebut, ngko bisa penistaan!” (Harus disebut di 

Negara Hastina. Kalau tidak disebut, nanti bisa disebut 

penistaan!) 

Salimun : “Kiai sing nomer loro?” (Kiai yang nomor dua?) 

Selamet : “Kiai Kodok.”  

Salimun : “Kiai kodok sing kaya ngapa?” (Kiai kodok yang seperti 

apa?) 

Selamet : “Kiai sing senenge mong adol donga tok.” (Kiai yang 

sukanya jual doa saja.)  

Salimun : “Kiai Ngastina?”  

Selamet : “He’em. Sak barakane Durna. Sing paling apik kui kiai 

keong atawa kiai sanggar weringin. Keong kae, durung ana 

wong mati, keong mati bae, laka wong ngarani kui bathang 

keong. Bathange keong arane?” (Iya. Semacam Durna. 

Yang paling baik itu kiai keong atau kiai Sanggar Wringin. 

Keong itu, belum ada orang mati, tidak ada yang 



menamakannya bathang (mayat) keong. Bathang keong 

namanya?) 

Salimun : “Cangkang.” 

Selamet : “Nah, angger wong sing mati arane?” (Nah, kalau orang 

yang mati namanya?) 

Salimun : “Bathang.” (mayat) 

Selamet : “Sinden sing mati arane?” (Sinden yang mati namanya?) 

Salimun : “Bathange sinden.” (Mayat sinden) 

Selamet : “Panjak sing mati arane?” (Nayaga yang mati namanya?) 

Salimun : “Bathange Panjak.” (Mayatnya nayaga.) 

Selamet : “Dalang sing mati?” (Dalang yang mati?) 

Salimun : “Cangkange dalang.” (cangkangnya dalang!) 

Selamet : “Abahe Kirun wes rawuh karo Bude Yati.” (Abah Kirun 

sudah datang dengan Bude Yati.) 

Salimun : “Siap!” 

Dengan datangnya dua pelawak tersebut, pakeliran memasuki babak 

limbukan. Oleh karena itu, selama hampir satu setengah jam, pakeliran diisi 

dengan hiburan-hiburan lain seperti tembang-tembang, lawakan, dan sebagainya. 

Di akhir babak ini, Ki Enthus bercerita tentang pagelarannya bersama Satria 

Laras: 

“Abah Kirun kaleh Bude nggeh katuran ngasoh rumiyen. Nggeh wayangan 

tegalan sakniki nggeh kulo santai kok bah, mboten kemrungsung. Tak 

jaluk yo, satria laras kuwi nek nggonku niku, nek iso, lagu-lagune yo 

gaweane dewe. (Abah Kirun dan Bude saya persilahkan istirahat dahulu. 

Wayang tegalan sekarang saya buat santai kok Bah, tidak tergesa-gesa. 

Saya harap, Satria Laras, punya saya itu, kalau bisa lagu-lagunya buatan 



sendiri.) Saya menantang kreatifitas semua dalang-dalang agar bisa 

menciptakan sendiri, tidak memakai lagu orang lain.”  

Gunungan ditancapkan kembali, diiringi lantunan gamelan, iringan sinden, 

dan kandha dalang, kisah Bima Ngaji pun berlanjut. Pakeliran menampilkan 

suasana di Kerajaan Tunggak Segoro. Di sana tampak Dursasana dan beberapa 

prajuritnya yang menemui orang-orang dari negara tersebut, yakni Prabu Golang-

Galing, Prabu Kolang-Kaling, juru bicara mereka yang bernama Daruki, dan dua 

prajurit yang bernama Bathang dan Buthung. Seperti yang telah direncanakan 

Sengkuni, Dursasana meminta Negara Tunggak Segoro untuk menguji kekuatan 

Bratasena, bahkan kalau perlu membunuhnya. Mendengar perintah tersebut, tanpa 

keraguan, Daruki memerintahkan seluruh prajurit negara untuk bergegas 

melaksanakan perintah tersebut. Dengan segera, seluruh pasukan tampak bergerak 

bersama menuju lokasi yang telah diperintahkan.15 

Setelah itu, pakeliran menampilkan keadaan Bima yang masih mencari 

keberadaan kayu yang diminta oleh sang guru. Ia semakin masuk ke dalam hutan 

sambil menebak-nebak bentuk kayu yang bernama Gung Susuhing Angin 

tersebut. Karena tak kunjung menemukan kayu tersebut, ia terus menghancurkan 

pohon-pohon yang ada di hutan tersebut. Tanpa peduli kepada bahaya apapun, 

Bima terus mencari keberadaan kayu Gung Susuhing Angin. 

Sementara itu, di sisi terdalam hutan belantara tersebut, terdapat dua sosok 

raksasa yang sangat menyeramkan. Adanya dua raksasa ini diceritakan melalui 

tarian kedua raksasa yang diiringi nyanyian sinden berbahasa Indonesia. Berikut 

beberapa potongan nyanyian yang mengiringi penggambaran dua sosok raksasa 

tersebut: 

15 Adegan di mana para prajurit berangkat beramai-ramai dengan dipimpin oleh para 
pemimpin dalam pagelaran dinamakan dengan “Budhalan”. Masing-masing dalang memiliki ciri 
khasnya masing-masing dalam adegan ini. Pada adegan ini juga akan tampak kemahiran sabet dan 
cepeng yang dimiliki oleh dalang, karena dalang hanya akan melakonkan sosok-sosok kreasinya, 
mulai dari setan-setanan, para prajurit, hingga binatang-binatang perang. Ki Enthus bahkan 
memilikiwayang-wayang seperti tank dan peralatan-peralatan perang lainnya.  

                                                           



“…Dalam pusat hutan belantara, ada dua raksasa buruk rupa. Matanya 

melotot, mulutnya pun menganga. Mereka kelaparan, mencari mangsa tapi 

tidak ada. Kebingungan, kelaparan, ke sana ke sini mereka cari mangsa. 

Sudah sepuluh hari mereka tidak makan. Semua terlihat sangat 

menyedihkan. mereka tak tahu yang harus dilakukan. Oh, oh, oh, kasihan. 

Oh karena serakah akhirnya jadi susah…” 

Selain itu, Dalang juga menyebutkan pengantar tentang keadaan Hutan 

Tribasoro serta penggambaran dua sosok raksasa tersebut. Berdasarkan penuturan 

sang dalang, Hutan Tribasoro merupakan hutan yang sangat menyeramkan. 

Tribasoro berasal dari kata Tri yang berarti “tiga” dan Basoro yang berarti “sisa 

korban.” Maksud dari nama tersebut adalah, setiap korban yang masuk ke dalam 

hutan tersebut akan berakhir dalam tiga keadaan: Pertama, korban hanya tinggal 

tulang belulang karena dihisap habis darahnya oleh para makhluk halus. Kedua, 

korban putus kepalanya karena dimangsa hewan buas, dan ketiga, jasadnya kering 

dan tersangkut di pepohonan karena pepohonan di sana seakan memiliki nyawa 

sehingga bisa mengikat, memukul, serta mencambuk orang-orang yang memasuki 

hutan.  

Di hutan itulah terdapat dua raksasa yang tubuhnya terang benderang. 

Meskipun bentuknya seperti raksasa, namun mereka berdua memiliki ciri-ciri 

janggal yang mengisyaratkan bahwa mereka sesungguhnya bukanlah raksasa. 

Mereka bernama Rukmuka dan Rukmakala. Meski begitu, keadaan mereka 

tampak memprihatinkan karena kelaparan sedangkan persediaan mereka telah 

habis.  

Rukmakala : “Kang, mangan kang.” (Kak, makan, Kak.) 

Rukmuka : “Mangan ndasmu kui! Njajal kletak ndasmu dewe kaya 

ngapa. Wong koen ki tak kandani. Seng jenenge wong 

memangan kuwi kudu eling, mikir. Jarene Cak Lontong, 

mikir!” (Makan, kepalamu! Coba makan kepalamu sendiri 

seperti apa rasanya. Kan sudah kubilang, yang namanya 



orang makan itu harus ingat, mikir. Kata Cak Lontong, 

Mikir!) 

Rukmakala : “Mikir primen wong wetenge ngelih ora bisa mikir Bro. 

Cadangan pangan entek.” (Bagaimana mau mikir kalau 

perutnya lapar? Tidak bisa mikir, Bro. Cadangan pangan 

habis.) 

Rukmuka : “Mergane koen ora gelem regenerasi pangan. Ana kidang 

dipangan kabeh. Sing isih enom sing isih bayi sing isih 

anak kidang aja dipangan, Goblok! Dienteni nganti tua, 

Bangsat!” (Karena kamu tidak mau regenerasi pangan. Ada 

kijang dimakan semua. Yang masih muda, yang masuh 

bayi, yang masih anak kijang jangan dimakan, Goblok! 

Ditunggu samapi tua, Bangsat!) 

Rukmakala : “Lah kesusu ngelih, Kang.” (Keburu lapar, Kang) 

Rukmuka : “Pada bae karo wong njukut iwak nang lautan. Nganggo 

jaring sing antan-antan, sebab kui ora mung dibadog karo 

awake dewe. Kowe iki nduweni anak putu nduweni 

keturunan. Dhi…” (Sama saja dengan orang mengambil 

ikan di lautan. Pakai jaring yang lebar-lebar, sebab itu tidak 

hanya dimakan dirinya sendiri. kamu ini punya anak cucu, 

punya keturunan. Dik…”  

Rukmakala : “Apa? Mangan, Kang. Wong demo bae oleh panganan, la 

kok inyong ora oleh panganan? Roti ya kena. Roti.” (Apa? 

Makan, Kak. Orang demo saja dapat makanan, masa aku 

tidak dapat makanan? Roti juga boleh. Roti.)16 

16 Percakapan ini mnunjukkan bahwa Ki Enthus sengaja menyangkutpautkan pagelaran 
dengan isu-isu aktual. Percakapan ini berhubungan erat dengan adanya demo besar yang telah 
terjadi pada siang hari sebelum pagelaran, yakni aksi yang disebut sebagai Aksi Bela Islam 212. 

                                                           



Rukmuka : “Langka. Iki tengahe alas, Goblok. Wes Dhi, ditahan 

Dhi.” (Langka. Ini tengah hutan, Goblok. Sudah Dik, 

ditahan, Dik.) 

Rukmakala : “Owalah Kang… Kang…” 

Rukmuka : “Yo, saiki takderekaken medun Dhi, mudun. Diturahi 

tenagane!” (Ayo, sekarang aku antarkan turun Dik, turun. 

Dilebihkan tenaganya! 

Akhirnya, mereka turun ke hutan mencari makanan. Tanpa disangka, 

mereka mencium bau daging dan darah. Akhirnya mereka memutuskan untuk 

turun ke gunung Candramuka. Dari kejauhan, mereka melihat sosok Bima yang 

tengah berdiri di tengah hutan belantara. Rukmakala memeriksa sosok yang diam 

tersebut. Ia senang bukan kepalang menemukan daging di tengah hutan. Tiba-tiba, 

ia kaget melihat Bima yang mulai berbicara. Akhirnya, mereka bertiga terlibat 

perbincangan di mana Rukmakala dan Rukmuka sibuk membayangkan rasa 

daging Bima, sedangkan Bima hanya menanggapi dengan setengah hati. Mereka 

berdua sibuk bertanya tentang identitas Bima, tetapi bima tidak menjawabnya. Ia 

justru sibuk bertanya lokasi kayu Gung Susuhing Angin yang menjadi alasannya 

datang ke hutan tersebut. Di antara percakapan mereka, Ki Enthus menyampaikan 

kritiknya terhadap bangsa manusia melalui peran Rukmakala. Berikut beberapa 

kutipan percakapan mereka: 

Rukmakala : “Arep ngopo koen?” (Mau apa kamu?) 

Bima  : “Brengsek!” 

Rukmakala : “Ho… sek… sek… senajan aku bangsane raksasa, ming 

perlakuan seke orang kaya manungsa. Lanang mangan 

lanang, wadon mangan wadon, arane LGBTS.” (Ho… 

sek…sek… meskipun aku bangsa raksasa, namun 

perlakuan sex-ku tidak seperti manusia. Lelaki makan 

lelaki, perempuan makan perempuan, namanya LGBTS.” 



 Bima  : “Bajingan!” 

Rukmakala : “…Sing bajingan deweke bangsane koen bro. Yen 

bangsane aku raksasa, mangane mung daging, suket-

suketan emoh. Angger bangsane koen, suket dibadog, 

daging dibadong, kambing dibadog, sak kucinge dibadog!” 

(…yang bajingan itu bangsamu, Bro. kalau bangsaku 

raksasa, makannya hanya daging, rerumputan tidak  mau. 

Kalau bangsamu, rumput dimakan, daging dimakan, 

kambing dimakan, sampai kucing pun dimakan.) 

Namun begitu, pertarungan tak bisa dihindarkan lagi. Mereka bertiga 

terlibat pertarungan yang sengit dan menguras banyak tenaga. Bima yang 

memiliki berbagai kesaktian akhirnya mampu mengalahkan kedua sosok raksasa 

ini. tanpa pernah diduga oleh Bima sebelumnya, kedua raksasa ini rupanya 

menjelma menjadi dua dewa pejabat kahyangan: Batara Indra dan Batara Bayu. 

Kisah di balik perubahan tersebut diceritakan dalam tembang yang dinyanyikan 

oleh wiraswara yang mengisi suara Batara Indra dan Ki Enthus yang mengisi 

suara Batara Bayu. Berikut tembang yang mengiringi adegan ini: “Wahai sang 

Bima, aku ini Dewa Indra. Dan Aku Bayu. Kami pejabat kahyangan. Terkutuk 

karena sumpah kulanggar sendiri, hingga menjadi raksasa penghuni hutan. Terima 

kasih Bima kau telah tuntaskan beban deritaku. Terimalah Pusaka Mustika Air 

Samudra.” 

Mendengar hal tersebut, Bima malah tidak ingin menerima pusaka 

tersebut. Sebaliknya, Ia menginginkan apa yang ia cari: Kayu Gung Susuhing 

Angin. Mendengar hal tersebut, kedua dewa membeberkan kepada Bima bahwa 

kayu tersebut tidak ada. Kayu tersebut hanya akal-akalan Guru Durna. Meski 

begitu, kedatangan Bima ke hutan tersebut bukanlah hal sia-sia karena pada 

akhirnya Bima dapat membebaskan kedua dewa tersebut dari masa hukuman 

mereka menjadi raksasa. Oleh karena itu, kedua dewa tersebut berpesan kepada 

Bima untuk tidak mengatakan apa yang telah terjadi di dalam hutan. Ia hanya 

perlu kembali dan melaporkan kepada Resi Durna bahwa Ia telah bertemu dengan 



Batara Indra dan Batara Bayu di hutan. Akhirnya, setelah Bima menerima pusaka 

Mustika Banyu Samudro yang membuatnya bisa bertahan di air, kedua dewa 

tersebut pamit kembali ke kahyangan. 

Peristiwa seperti ini dalam pewayangan bukanlah hal yang aneh. Para 

dewa dalam pewayangan tidaklah sama dengan para dewa dalam kepercayaan 

agama. Kedudukan dewa dalam pewayangan, menurut Ki Enthus Susmono, tidak 

lebih tinggi daripada manusia ataupun wayang lainnya. Dalam sebuah pagelaran 

yang mengambil lakon Pandu Swargo, tepatnya pagelaran yang dilaksanakan pada 

tanggal 20 November tahun 2000 di Lamongan, Ki Enthus menceritakan tentang 

kedudukan para dewa ini. Melalui penuturan Semar, Ki Enthus bercerita: 

 “… Titah kale dewa niku tetep tuo menungsane timbang dewane. Sebab dewa 

niku sanes Gusti Allah, dewa dudu malaikat, dewa sanes nabi, dewa sanes rasul. 

Dewa miturut pewayangane Njeng Sunan Kalijaga, dewa niku asale saka 

tembung Basa Arab tegese  ٌدََواء, dawa’un niku tetombo. Dadi dewa niku kanggo 

gawe tetombo, inggih meniko tetambaning ati. Mula nganggene jubah ngageme 

sorban. Dene gambarane niku biasa. Tetep sami kale sampean, podo-podo 

digawe soko kulit, podo-podo dicat nganggo cat, podo-podo digapit, podo-podo 

dilako’ke karo dalang.” 

Artinya: “… Manusia dan dewa itu tetap lebih tua manusia dari pada dewa. Sebab 

dewa itu bukan Tuhan, dewa bukan malaikat, dewa bukan nabi, dewa bukan rasul. 

Dewa, menurut pewayangan Sunan Kalijaga, dewa itu berasal dari kata Bahasa 

Arab yaitu  دََواٌء yang berarti obat. Jadi dewa itu dipakai sebagai obat, yaitu obat 

hati. Maka dari itu, pakaian dewa itu jubah dan sorban. Kalau masalah 

penggambarannya itu biasa, sama seperti anda (Werkudoro), sama-sama dibuat 

dari kulit, sama-sama dicat memakai cat, sama-sama digapit, sama-sama 

dimainkan oleh dalang.” 

Pernyataan Semar bahwa Dewa dan manusia lebih tua manusia adalah 

karena adanya silsilah yang dibuat oleh Sunan Kalijaga. Dalam silsilah tersebut, 

diceritakan bahwa silsilah Batara Guru yang merupakan dewa dengan kedudukan 



tertinggi, berujung kepada Nabi Sis yang merupakan salah satu anak dari Nabi 

Adam as. Oleh karena itu, ditarik kesimpulan bahwa manusia lebih tua dari dewa 

sehingga dewa tidak perlu diperlakukan secara berbeda dengan wayang-wayang 

lain.  

Dari beberapa pagelaran wayang yang penulis ikuti, Ki Enthus memang 

tidak pernah menjunjung tinggi peran dewa. Bahkan, seringkali Ki Enthus 

mengkritik habis-habisan sifat beberapa dewa yang sombong dan semena-mena. 

Contohnya adalah ketika Semar mengabarkan kepada Werkudoro tentang 

kedatangan pejabat kahyangan dalam lakon Pandu Swargo: 

“… Batara Guru niku nek ono wong koyok sampean niku meri. Sebabe Batara 

Guru niku, pimpinaning dewa ning kelakuane kemproh, pimpinan niku tangane 

papat niku tandane wong serakah. Sikile ora tau nempel lemah niku tandane 

pejabat ora tau gelem ngungak rakyat…” (Batara Guru itu kalau ada orang seperti 

anda itu iri. Sebab Batara Guru itu, pimpinan para dewa tetapi kelakuannya jorok, 

pimpinan itu tangannya empat, itu menunjukkan orang serakah. Kakinya tidak 

pernah menempel tanah. Itu tandanya pejabat yang tidak pernah mau melihat 

rakyat…)17 

Maka dari itu, kisah tentang dikutuknya para dewa karena melanggar 

sumpah mereka sendiri ini adalah kisah yang sangat wajar, terutama dalam 

pagelaran Ki Enthus Susmono. Meski begitu, kehadiran para dewa ini hampir 

selalu ada dalam setiap lakon dan sudah menjadi bagian dari hampir setiap 

pagelaran.  

Kisah perjalanan Bima tidak berhenti sampai di situ. Bima yang telah 

berhasil selamat dari hutan akhirnya melakukan perjalanan kembali ke hadapan 

17 Penggambaran Batara Guru dalam pewayangan memang memiliki empat tangan dan 
berdiri di atas lembu. Hal ini diceritakan merupakan akibat dari kesombongannya sendiri. Batara 
Guru merupakan putra Sang Hyang Tunggal. Kedua kakaknya adalah Semar (Batara Ismaya) dan 
Togog (Batara Antaga). Batara Guru menjadi pemimpin para dewa di kahyangan karena kedua 
saudaranya tersebut tidak memiliki tubuh yang sempurna. Namun, setelah diangkat menjadi raja 
para dewa, Ia menjadi sombong. Oleh karena itu, Sang Hyang Tunggal menghukumnya menjadi 
dewa yang memiliki empat tangan, tiga mata, berleher biru, dan kedua kakinya menjadi lemah. 
Kedua kakinya yang lemah akhirnya membuat Batara Guru selalu menunggangi Lembu Nandini.  

                                                           



gurunya, Durna. Namun, seperti yang telah direncanakan oleh Sengkuni, Bima 

kembali menghadapi cobaan dalam bentuk pasukan besar dari negara Tunggak 

Segoro. Bima menghadapi raja Golang Galing seorang diri dan menang dengan 

mudah. Tanpa sepengetahuan Bima, Hanoman yang terus mengikuti dan menjaga 

perjalanan Bima dari jauh, turut membantu Bima menghadapi pasukan lain yang 

mencoba untuk membunuh Bima. Akhirnya, Bima berhasil mengalahkan semua 

pasukan yang menghalanginya tersebut. Ia pun melanjutkan perjalanannya menuju 

Hastinapura.  

Sesampainya di hadapan Durna, Bima menghaturkan sembahnya kepada 

sang guru. Durna yang tidak pernah menyangka bahwa Bima akan kembali 

dengan selamat, menyambutnya dengan tangisan haru. Sesuai dengan apa yang 

diamanatkan oleh Batara Indra dan Batara Bayu, Bima menyatakan bahwa ia telah 

menemukan Kayu Gung Susuhing Angin yang berupa pertemuannya dengan 

kedua dewa tersebut. Durna menyambut berita itu dengan gembira.  

Bima yang telah kembali dengan selamat akhirnya menuntut haknya untuk 

bisa diajarkan ilmu Kawruh Sangkan Paraning Dumadi. Namun, Durna kembali 

meminta syarat kepada Bima. 

Bima : “Wulangen aku Kawruh Sangkan Paraning Dumadi.” (Ajarkan 

aku Kawruh Sangkan Paraning Dumadi.) 

Durna : “Ngger, sing jenenge wong ngaji kuwi, nggolek ilmu telung 

warna, Ngger. Siji kang aran Ma’rifat al-Haq. Ilmu Tauhid.” 

(Nak, yang namanya orang mengaji itu, mencari ilmu tiga macam, 

Nak. Pertama, namanya Ma’rifat al-Haq. Ilmu Tauhid.) 

Bima : “Wulangen aku,” (Ajarkan aku,) 

Durna : “Mengko disit ngger. Ma’rifat al-Haq, sing ping pindone ngaji 

Ṭaharah. Ngaji Ṭaharah kuwi berarti sesuci. Awakmu kudu 

densuceni nganggo Banyu Perwitosari, Ngger.” (Nanti dulu, Nak. 

Ma’rifat al-Haq, yang kedua namanya Ngaji Ṭaharah. Ngaji 



Thaharah itu berarti bersuci. Kamu harus disucikan memakali air 

Perwitosari, Nak.) 

Mendengar hal tersebut, Bima kembali berpamitan kepada Guru Durna 

untuk melaksanakannya. Namun, Bima masih bingung karena tidak mengetahui 

lokasi air yang dimaksud oleh gurunya tersebut. Sayangnya, Durna hanya 

memberitahu bahwa air tersebut berada di samudra. Ia harus mencarinya sendiri 

lokasi pasti keberadaan air suci tersebut. Dengan restu Resi Durna, ia memulai 

kembali perjalanannya. Kebingungannya tentang keberadaan air tersebut 

membuatnya teringat kepada pengasuhnya yang bijak: Semar Badranaya. 

Dengan dipanggilnya sosok Semar Badranaya, pakeliran mulai memasuki 

babak yang bernama Goro-Goro. Sesi ini merupakan sesi yang tidak jauh berbeda 

dengan limbukan, tetapi yang berada di pakeliran adalah Semar dan ketiga 

anaknya: Gareng, Petruk, dan Bagong. Dengan demikian, Abah Kirun, Bude Yati, 

Roma Irama KW 4, serta para sinden yang tadi sempat mengisi di limbukan 

kembali naik ke atas panggung, tepatnya di sisi kanan dalang, menghadap ke 

penonton dan para pengrawit. Goro-goro ini berlangsung kurang lebih selama 1,5 

jam. 

Setelah mempersilahkan Abah Kirun dan Bude Yati untuk meninggalkan 

pagelaran, sekaligus berpamitan dan saling mendoakan, Ki Enthus melanjutkan 

kisah Bima yang menemui Semar. Berikut cuplikan percakapan antara keduanya: 

Semar : “Sampean ampun bingung-bingung, mung milih segoro lor opo kidul.” 

(Anda tidak usah bingung, tinggal pilih samudra utara atau selatan.) 

Bima : “Aku milih banyu suci Perwitosari dumunung aning segoro kidul.” (Aku 

memilih air suci Perwitosari letaknya di samudra selatan.) 

Semar : “Tepat, Gus. Jan-jane, sampean milih segoro lor nggeh bener, segoro 

kidul nggeh mboten wonten salahe. Jalaran niku wonten segoro. Segarane 

jenenge Minang Kalbu. Minang niku pacangan, kalbu ati. Seng jenenge Bahrul 

Qalbi niku inggih sing naminipun segoro minang kalbu.” (Tepat, Gus. 

Sebenarnya, anda memilih samudra utara benar, samudra selatan juga tidak salah. 



sebab itu letaknya ada di samudra. Samudranya namanya Minang Kalbu. Minang 

itu pasangan atau kehendak hati, Kalbu itu hati. Yang namanya Bahrul Qalbi itu 

juga yang namanya samudra Minang Kalbu.)  

Bima : “Aku njaluk pamit.” (Aku pamit.) 

Semar : “Sakderenge sampean pamitan, kulo gelung riyin rambut sampean.” 

(Sebelum anda pamit, saya gelung dulu rambut anda.) 

Setelah menggelung rambut Bima, Semar mengutus Gareng, Petruk, dan 

Bagong untuk bersama-sama dengannya mengawal tuannya, Bima, menuju 

Bahrul Qalbi. Setelah sampai di samudra, Bima Nampak ragu melihat tingginya 

ombak dan deburan air yang suaranya menggelegar seperti halilintar. Tiba-tiba, Ia 

teringat pusaka yang diberikan oleh Batara Indra dan Batara Bayu, yakni Pusaka 

Mustika Banyu Samudro. Ia merapalkan mantra untuk memakai pusaka tersebut 

dan jadilah ia memiliki kesaktian berupa kemampuan bernapas dalam air. 

Pakeliran berubah menjadi suasana di dalam samudra. Gunungan-

gunungan yang melambangan air dan ombak dipasang, lampu sorot berwarna biru 

bergantian dengan warna putih. Tampak sosok tiga naga identik yang digapit 

menjadi satu, disusul dengan kedatangan sosok yang persis dengan Bima, tetapi 

berukuran lebih kecil dengan tambahan hiasan di belakang punggungnya. Setelah 

itu, datang lagi seekor naga yang berukuran lebih besar disandingkan dengan tiga 

naga sebelumnya. 

Nawaruci : “E… Naga Nembur Nawa!” (Wahai Naga Nembur 

Nawa!) 

Naga  : “Kulo wonten dawuh timbalan.” (Saya, Tuan.) 

Nawaruci : “Ingsung sejatine Bima Sena. Ulun sang Nawaruci, metu 

mbarabal soko atine si Bima Sena jalaran, mangartio, yo 

makhluking pengeran, aning telenging atine manungso 

ingkang aran ati maknawi, kang dinubet ati sanubari. 

Wewujudane ati iku kalamun kui elek saranduning badan 



melu kegawa elek. Mula iku ingkang jeneng Qalbi sabab 

urut-urutane manungsa kang didedepi dining Pangeran 

Kang Maha Kawasa jeneng af’al utawa tindakan.” (Aku 

sebenarnya Bima Sena. Aku sang Nawaruci, keluar dari 

hati si Bima Sena karena, mengertilah wahai makhluk 

Tuhan, di dasar hati manusia yang bernama hati maknawi, 

ada yang disebut hati sanubari. Wujud hati itu kalau jelek, 

seluruh badan ikut terbawa jelek. Maka itulah yang 

namanya Qalbi, sebab urutannya manusia yang didedepi 

Tuhan Yang Maha Kuasa namanya af’al atau tindakan.) 

Nawaruci : “Anak putu Adam kuwi ana jasad, sakjroning jasad ana 

ṣudur. Ṣudur kui dodo. Sak jeruning ṣudur ana qalbu, 

sakjroning qalbu ana yaquf, sakjruning yaquf ana lubb, 

saklebete inti lubb kui jenenge sirr. Yo ining kang wadah 

jeneng syirr iku dununging Pangeran Kang Sejati. Mula 

umat Kanjeng Nabi iki senajano tumindak elek kaya ngopo 

tetep eling marang Purbaning Kawasa. Ning atine si 

Brotoseno isih ono ingkang ireng warnane, kudu dicuthak. 

Ireng iku jeneng watak kesombongane si Brotoseno. 

Rumangsa duweni pusaka mustika bayu segoro pan 

sewenang-wenang, arep nguwasani marang dununging 

samudra Minang Kalbu. Kamangka samudra kui tebane 

tanpa wates. Maremo kang saka iku, sakdurunge ingsun 

anggrabah marang jiwa lan ragane, cuthiken rasa 

sombong, sifat sombonge si Brotoseno.” (Anak cucu Adam 

itu ada jasad, di dalam jasad ada ṣudur. Ṣudur itu dada. Di 

dalam dada ada Qalbu. Di dalam Qalbu ada Yaquf. Di 

dalam Yaquf ada Lubb, dan di dalam Lubb ada Sirr. Di 

dalam tempat bernama Sirr itulah ada Tuhan Yang Sejati. 

Maka umat Nabi ini meskipun berbuat seburuk apapun 

tetap ingat kepada Yang Maha Kuasa. Dalam hati 



Brotoseno masih ada warna hitam, harus diambil. Warna 

hitam itu namanya watak kesombongan si Brotoseno. 

Memiliki Pusaka Mustika Air Samudra menjadikan dia 

sewenang-wenang dan ingin mengiasai seluruh Samudra 

Minang Kalbu. Padahal samudra itu tanpa batas. Maka dari 

itu, sebelum aku masuk ke dalam jiwa dan raganya, ambil 

rasa sombong, sifat sombong si Brotoseno.)  

Naga : “Nyuwun tambahing pangestu. Nyuwun pamit.” (Mohon 

doa restu. Mohon pamit.) 

Nawaruci : “Sing ati-ati, Naga Nembur Nawa.” (Hati-hati!) 

Pakeliran kembali menampilkan keadaan Bima yang tengah berdiri 

menghadap samudra. Ia melangkahkan kaki dengan percaya diri. Ketika kakinya 

menyentuh air, lautan bergetar hebat. Air menyembur mencapai langit. Samudra 

gempar karena kehadiran Bima. Tiba-tiba, tanpa disangka oleh Bima, Ia 

terperosok ke dasar palung laut. Ombak menggulung, memukul, dan 

melemparkannya hingga dasar terdalam dari samudra. Tak cukup sampai di situ, 

Bima kembali harus menghadapi sosok naga yang tiba-tiba muncul dari arah mata 

angin. Naga-naga raksasa tersebut memiliki tampang yang sangat menyeramkan. 

Mulutnya lebar menganga, melahap semua yang ada di depannya. Bima yang 

masih kelelahan terhempas ombak berusaha melawan sekuat tenaga. Ia 

mengerahkan seluruh kemampuan dan kesaktiannya. Sayangnya, semua usahanya 

tidak ada apa-apanya dibandingkan kekuatan para naga. Akhirnya, Ia tersudut dan 

masuk dalam jeratan sang naga. Samudra yang awalnya berwarna biru, kini telah 

menjadi semerah darah. Ketika Bima tidak mampu berkutik lagi, di ambang batas 

kesadarannya, keadaan sekelilingnya mulai berubah. Naga telah hilang dari 

hadapannya. Sebagai gantinya, muncullah Sang Nawaruci. Dari sinilah, Ki Dalang 

memulai penjelasannya tentang hakikat hidup. 

Nawaruci : “Eh, Bima Sena!”  



Bima : “Wonten wujud kados kulo. Panjenengan sinten, 

Bekulun?” (Ada wujud seperti aku. Anda siapa, Tuan?) 

Nawaruci : “Ingsung sejatining sira. Nalikane siro seneng, ulun ora 

melu seneng. Nalikane sira sengsara, ulun uga ora melu 

sengsara. Campur tangan ulun nalikane sira iki sengsara 

bisa dadi seneng. Siro lena ngunaake kesenengan seng 

akibate sira akhire iso sengsara. Sira turu, ulun ora turu. 

Sira dahar, ulun ora dahar. Nalikane sira turu kaya wong 

mati, ulun kang bisa menehi palejar kang wujude ngaurip 

ṡumma lā yamūtu fῑhā walā yahyā.” (Aku sejatinya adalah 

kamu. Ketika kamu senang, aku tidak ikut senang. Ketika 

kamu sengsara, aku juga tidak ikut sengsara. Campur 

tanganku ketika kamu ini sengsara bisa menjadi senang. 

Kamu terlena menggunakan kesenangan yang akibatnya 

kamu akhirnya bisa sengsara. Kamu tidur aku tidak tidur. 

Kamu makan aku tidak makan. Ketika kamu tidur seperti 

orang mati, aku yang bisa memberi pelajaran yang 

berwujud kehidupan, ṡumma lā yamūtu fῑhā walā yahyā.) 

Nawaruci : “Bima Sena, Ingsung ingkang sering anangkar marang 

angkara murkamu. Yo ulun ingkang sok ngaterake sira 

marang tujuan kang mulya, nanging silih gumanti soh kala 

mangsane angihpatake marang ulun. Kang dumadi 

ananing mung pengakuan yo siro Bimo, ulun iki 

Dewaruci.” (Bima Sena, akulah yang sering menahan 

angkara murkamu. Aku juga yang kelak akan 

mengantarkan kamu ke tujuan yang mulia, namun bisa 

berganti ketika kamu menghiraukan aku. Yang terjadi 

adanya hanya pengakuan yaitu kamu Bima, aku ini 

Dewaruci.)  



Bima : “Ngaturaken pangabekti, Sang Nawaruci.” (Aku 

menghaturkan sembah, Sang Nawaruci.) 

Nawaruci : “Saktemene sira iki manembah marang awakmu dewe, 

sebab sapa manungsa kang kepengen weruh pangerane, 

manungsa kui mau kudu weruh marang awake dewe. Sapa 

menungsane kang wes weruh marang awake dewe 

mengkono menungsa tumapak mantul bisa weruh gusti 

kang makaryo jagad. Man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa 

rabbahu. Man ‘arafa rabbahu fawqd ‘arafa nafsahu.” 

(Sebenarnya kamu inimenyembah kepada dirimu sendiri, 

sebab barang siapa yang ingin mengetahui Tuhannya, maka 

ia harus mengetahui dirinya sendiri. Barang siapa yang 

telah mengetahui dirinya sendiri, maka akan Nampak dan 

memantul sehingga bisa melihat Tuhan yang Maha 

Pencipta. Man ‘arafa nafsahu faqad ‘arafa Rabbahu, man 

‘arafa rabbahu faqad ‘arafa nafsahu.)  

Nawaruci : “Apa toh sebabe dene pengeran asifat wujud, senajan 

wujude pangeran ora ketok? Dudu pangerane ingkang ora 

ono, ming piranti mripat, mripating menungsa ingkang ora 

kuat nggo nembus marang wujude Gusti Kang Makaryo 

Jagad. Wujude gusti kang ngakaryo jagad diwujudake 

dining sira, aku, lan deweke. Ana, anta, lan huwa. Lā 

wujūda illā Anā. Ora ono wujud mung kejaba aku, ya kui 

Allah. Sebab Werkudoro, Bima Sena kui ono, pak nayagan 

iki ana, sinden iki ana, dalang iki ana, penonton iki ana, 

ning anane ora bakal langgeng. Mesti bakal ora ono. Kang 

ono iki langgeng ananing ana yo kui ingsun yo kui Gusti 

Allah. Lā wujūda illā Anā. Lā Anā illa Anā. Sing ping 

pindone Lā ilāha illa Anta, ora nono mawujud kejaba mung 

panjenenganipun Allah. Lā wujūda Illa Anta. Ping telune 



Lā Ilāha illā Huwa. Ora ono mawujuding sira mung kejaba 

panjenengan-Mu gusti kang makaryo jagad. Yo iku kang 

sifat wujud, Ngger.” (Apa yang menyebabkan Tuhan 

memiliki sifat wujud, padahal Wujud Tuhan tidak nampak? 

Bukan Tuhan yang tidak ada, melainkan perangkat mata, 

mata manusia yang tidak kuat untuk menembus wujud 

Tuhan. Wujud Tuhan diwujudkan dalam kamu, aku, dan 

dia. Anā, Anta, dan Huwa. Lā wujūda illā Anā. Tidak ada 

wujud kecuali Aku, yaitu Allah. Sebab Werkudoro, Bima 

Sena itu ada, Pak nayaga ini ada, sinden ini ada, dalang ini 

ada, penonton ini ada, namun adanya tidak langgeng. Pasti 

kana tidak ada. Yang langgeng adanya yaitu Aku, yaitu 

Allah. Lā wujūda illā Anā, Lā Anā illā Anā. Yang kedua Lā 

Ilāha Illā Anta, tidak ada wujud kecuali hanya Engkau, 

Allah. Lā wujūda illā Anta. Yang ketiga Lā Ilāha illā 

Huwa. Tidak ada wujud Engkau kecuali Engkau, Tuhan. 

Itulah yang namanya wujud, Nak.) 

Bima : “Nggih, Bekulun. Kulo bade ngaji, ngunduh ilmu, ingkang 

nami ilmu kasampurnaning urip.” (Baik, Tuan. Saya akan 

belajar, memetik ilmu, yang namanya Ilmu Kesempurnaan 

Hidup.) 

Nawaruci : “Ayo Ngger, yen sira kepengen tak wejang wulangan ilmu 

sangkan Paraning Urip, tumula inggal siro melbuo marang 

talingan ulun.” (Ayo, Nak, kalau kamu ingin aku ajarkan 

pelajaran Ilmu Sangkan Paraning Urip, segera masuk ke 

dalam telingaku.)  

Bima akhirnya masuk ke dalam telinga Dewaruci. Di sana, Ia juga tetap 

mendengar suara Dewaruci. 

Nawaruci : “Kuliah subuh iki.” (Ini kuliah subuh.) 



Bima  : “Nggeh, Bekulun.” (Baik, Tuan.) 

Nawaruci : “Sira marang kahanane kang Allah, dzate kang gusti kang 

ngakaryo jagad, ayo pinethik telu wae. Siji kang aran Allah 

Ta’āla. Loro Allah ‘Azza wa jalla, ping telune Allah Jalla 

jalāluhu.” (kamu sedang di dalam Tuhan, Zat yang 

mencipta alam raya, ayo ambil tiga saja. Pertama yang 

namanya Allah Ta’āla, kedua Allah ‘Azza wa Jalla, ketiga 

Allah Jalla Jalāluhu.)  

Bima  : “Nggeh, Bekulun.” (Baik, Tuan.) 

Nawaruci : “Ki piwulangan kaya ngene ngko diluk ngkas mesti ditiru. 

Melbu yusup soale iki. Ming yo rapopo, wong jenenge 

nularke ilmu kui mengko intuk marang upah ilmu yang 

nafiun bih. Dasare aku ya wes ngunduh ilmu iki ngaji uga. 

Allah Ta’ala iku sukmane Allah kang ono ing dirine 

manungsa. Nalikane manungsane sakit, Gusti kang 

makaryo jagad ora ngerasa sakit. Saat manungsane 

seneng, ora ngerasa seneng. Iki hakikat qiyāmuhu bi 

nafsihi. Ongko kang ping pindone Allah ‘Azza wa Jalla. 

Sukmane Allah kang ono aning wongtuamu loro nyiptaake 

ring sira sifate anak. Nalikane dadi umur sesasi winastan 

nutfah.” (Ajaran yang seperti ini sebentar lagi pasti ditiru. 

Masuk Yusup18 (Youtube –Pen) soalnya ini. Tetapi tidak 

mengapa, yang anamnya menyebarkan ilmu itu nanti 

mendapat upah berupa ilmu yang nāfi’un bih. Dasarnya, 

karena aku juga mendapatkan ilmu ini dari mengaji juga. 

Allah Ta’ala itu sukma Allah yang ada dalam diri manusia. 

Ketika manusia sakit, Tuhan tidak merasa sakit. Ketika 

18 Yusuf adalah nama manajer Satria Laras. Ki Enthus sengaja menyebut Youtube dengan 
Yusuf untuk menggoda manajernya tersebut. 

                                                           



manusia senang, Tuhan juga tidak merasa senang. Ini 

adalah hakikat qiyāmuhu bi nafsihi. Kedua, Allah ‘Azza wa 

Jalla. Sukma Allah yang ada dalam kedua orang tuamu 

menciptakan sifat anak dalam dirimu. Ketika berumur 

sebulan namanya nutfah.) 

Bima  : “Setunggal sasi nami nuṭfah.” (Satu bulan namanya 

nuṭfah?) 

Nawaruci : “Heem. Rong sasi sinebat ‘alaqah, telung sasi sinebut 

mudgah, pun dene petang sasi sinebut jamadah. Bima 

Sena!” (Betul. Dua bulan disebut ‘alaqah, tiga bulan 

disebut mudgah, ketika berumur empat bulan disebut 

jamadah. Bima Sena!) 

Bima  : “Kulo wonten dawuh, Bekulun.” (Saya, Tuan.) 

Nawaruci : “Umur petang sasi iki mau disebulke roh kang dijumuk 

soko lauful mahfud kanti tumumpang dalil: Alastu bi 

Rabbikum. Sapa pangeranmu? Janin kang wes sinebulan 

nyawa mangsuli: Qulu, Qālu balā syahidnā wa Anā min al-

syāhidῑn. Penjenengan Pangeran kulo, lan kulo anyakseni 

bilih mboten wonten Pengeran namung kejawi Paduka, 

mboten wonten Nabi kejawi Muhammad SAW. Asyhadu an 

Lā Ilāha Illa Allah, wa asyhadu anna Muhammadan 

Rasūlullah. Iku kang sinebat Syahadat Muta’awilah. 

Syahadat kawitan wujude ketetapan qada’. Ketetapan 

qada’ iku mau modal dasar saka pangeran. Sakwise 

menungsa lahir brol, syahadate jenenge Syahadat 

Mutaghayyarah. Tembung linggane ghayyiru. Tegese 

syahadate menungsa kang wes lahir brol aning alam 

ndunya kui robah-robah. Sok kolo mangsane sujud karo 

Gusti Allah sergep, sok kolomangsane sujud karo Gusti 



Allah ora sergep, sok kolo mangsane belas ora tau sujud 

marang ngarsane Gusti kang Ngakaryo Jagad. 

Rumangsamu tumindak dosa ingkang sira lakoni bolak 

balik bendino kang numpuk-numpuk iki, yen ora njaluk 

pangapura marang Gusti kang Ngakaryo Jagad, arep 

njaluk pangapuro karo sopo kui, Nm?” (Umur empat bulan 

ini tadi ditiupkan roh yang diambil dari lauh al-mahfud 

dengan dalil: Alastu bi Rabbikum. Siapa Tuhanmu? Janin 

yang sudah ditiupkan nyawa menjawab: Qulū, Qālū balā 

syahidnā wa anā min al-syahidῑn. Engkau Tuhanku, dan 

aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, tidak 

ada Nabi kecuali Muhammad SAW. Asyhadu an Lā Ilāha 

Illa Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasūlullah. Itu 

yang disebut Syahadat Muta’awilah. Syahadat pertama 

wujudnya ketetapan Qada’. Ketetapan Qada’ itu tadi modal 

dasar dari Tuhan. Setelah manusia lahir, syahadatnya 

bernama Syahadat Mutaghayyarah. Kata dasarnya 

Ghayyiru. Artinya, syahadat manusia yang sudah lahir ke 

dunia itu berubah-ubah. Ada kalanya manusia rajin sujud 

kepada Tuhan, ada kalanya tidak rajin, ada kalanya juga 

sama sekali tidak pernah bersujud kepada Tuhan Yang 

Maha Kuasa. Menurutmu, dosa-dosa engkau lakukan 

berkali-kali setiap hari ini, kalau tidak meminta ampunan 

kepada Tuhan yang menciptakan alam raya ini, kamu 

hendak memohon ampun kepada siapa?)  

Bima keluar dari telinga Dewaruci. 

Bima : “Sasampunipun menungsa lahir saka gua garba, 

anggadai ketetapan qada?” (Setelah manusia lahir dari 

Rahim, maka apakah memiliki ketetapan Qada’? 



Nawaruci : “Pangeran lumantar malaikat jibril nyatet bikasbi ajālihi, 

patimu, uripmu, rejekimu, takdir ala, lan takdir becik. 

Jodoh kui kelebu rejeki. Dadi wes dicatet ki besok jodohmu 

sopo. Dadi ora teges jodoh kui mergane umure wes tua, ora 

nduweni jodoh, terus milih sak gelem-geleme, ora kaya 

ngunu kui. Urip iku pilihan. Sepisan pilihane keliru, bakal 

keliru selawase. Sing nyeritakke yo bolak balik keliru. Ming 

minongko kanggo gawe wewahing pengalaman. Yen ora 

keliru, sakjruning kitab suci nyebatake, pangeran ngilangi, 

ngical, ketetepane kang lawas, ngganti marang ketetapan 

anyar, indahu ummul kitab. Yoiku kang minangka 

ketetapane pangeran kang dirubah saka ikhtiare 

manungsa. Yo kui urip kang minangka dadi sangkan 

paraning urip, Ngger.” (Tuhan mengutus Malaikat Jibril 

mencatat bikasbi ajālihi, matimu, hidupmu, rezekimu, 

takdir buruk, dan takdir baik. Jodoh itu masuknya rezeki. 

Maka sudah dicatat nanti jodohmu siapa. Jadi bukan berarti 

bahwa jodoh itu karena umurnya sudah tua, tidak punya 

jodoh, lalu memilih semaunya, tidak seperti itu. hidup itu 

pilihan. Sekali pilihannya keliru, akan keliru selamanya. 

Yang menceritakan juga berkali-kali keliru. Namun diambil 

sebagai  pengalaman. Kalau tidak salah, di dalam kitab suci 

disebutkan, Tuhan menghilangkan, menghapus ketetapan 

lama, mengganti dengan ketetapan yang baru, ‘indahu 

ummu al-kitāb. Yaitu yang berupa ketetapan Tuhan yang 

dirubah karena ikhtiar manusia. Itulah hidup yang menjadi 

Sangkan Paraning Urip, Nak.) 

Nawaruci : “Mulane sok kolo mangsane wong kondo ngene loh, 

Hat,19 waduh aku iki pancen takdire wes kaya ngene. 

19 Merujuk kepada nama salah satu Nayaga, Hatmanto. 
                                                           



Guoblok wong kui.” (Maka ada kalanya ketika orang bilang 

begini, Hat, aduh aku ini memang sudah takdirnya begini. 

Goblok orang itu.) 

Hatmanto : “Sing bener endi, Bah?” (Yang benar bagaimana, Bah?) 

Nawaruci : “Sing bener iki kaya ngene loh, mbok menowo iki wes 

dadi takdirku, sabab, gusti Allah ora bakal ngerubah 

nasibe menungsa, yen ora manungsane dewe. Dalile pripun 

nggeh ust. Cipto?” (Yang benar itu seperti ini, mungkin ini 

sudah menjadi takdirku, sebab, Tuhan tidak akan merubah 

nasib manusia kalau bukan manusianya sendiri (yang 

merubahnya –pen). Dalilnya bagaimana, Ust. Cipto?20 

Cipto : “Inna Allāha lā yugoyyiru mā bi qaumin hattā yugayyiru 

mā bi anfusihim” 

Nawaruci : “Sepindah malih.” (sekali lagi) 

Cipto : “Inna Allāha lā yugoyyiru mā bi qaumin hattā yugayyiru 

mā bi anfusihim” 

Nawaruci : “Ṣadaqa Allah al-‘Azῑm. Pun tilem malih.” (Sadaqa Allah 

al-‘Azῑm, sudah silahkan tidur lagi.) 

Nawaruci : “Saiki ayo podo mulangen telenging kalbu ing sasmita 

amrih lan tip. Ngungak marang sajatining pati.” (Sekarang 

ayo kita masuk ke dalam kalbu. Menengok ke dalam 

kematian yang sejati.) 

Bima  : “Sumangga, kulo derekaken.” (Mari, saya temani.) 

Nawaruci : “Syahadat kang ongko telu winastan syahadat gaib. 

Nalikane napasmu lumantar dalil ramaitu pinancat wani 

20 Ust. Cipto juga merujuk kepada salah satu nayaga. Ki Enthus sengaja memanggilnya 
karena mengetahui bahwa ia sedang tertidur. Oleh karena itu, Ki Enthus membangunkan sekaligus 
menggodanya supaya tidak tertidur lagi. 

                                                           



sira milih dalan loro, dalan kang Su’ul khatimah apa 

husnul khatimah. Dawuhe Kanjeng Syeh Siti Jenar, Husnul 

Khatimah kuwi yen wong menjelang kematian wes ora 

kelingan marang barang-barang kang dentinggal aning 

dunya brana, aning alam jagad raya. Banda dunyamu 

bakal tinilar, siro ra bakal kelingan. Kelinganmu piye 

carane megeng napas kang pungkasan, metune napas ora 

diewangi rasa kang sakit. Lega leganing manah sira 

pinundut sukmamu nyawamu mbletak ragamu dining 

Malaikat Izrail, iku ono tumeking pati.” (Syahadat yang 

ketiga bernama Syahadat Gaib. Ketika napasmu melalui 

dalil ramaitu naiklah kamu dan memilih dua jalan, jalan 

yang Sū’ al-Khātimah atau Husn al-Khātimah. Syeh Siti 

Jenar berkata bahwa Husn al-Khātimah itu ketika orang 

yang menjelang kematian tidak ingat barang-barang yang 

akan ditinggal di dunia, di jagad raya. Hartamu akan 

ditinggal, kamu tidak akan ingat. Yang kamu ingat adalah 

bagaimana mengehmbuskan napas terakhir dengan tidak 

diiringi rasa sakit. Kelegaan hatimu ketika diambil dari 

sukmamu, nyawamu dilepas dari ragamu oleh Malaikat 

Izrail, itu ada ketika datangnya kematian.) 

Bima : “Supados patinipun gampang medale roh?” (Supaya 

kematiannya mudah ketika diambilnya roh bagaimana?) 

Nawaruci : “Uripmu kui minangka tetanduraning akhirat. Al-dunyā 

mazra’at al-akhirah. Gampang-gampangane kaya ngene, 

yen kowe kepengen gampang digampangake karo Gusti 

Allah, kok kowe seneng angel-angel marang sesama 

manungsa, kowe mesti diangel-angel marang pangeran. 

Sopo manungsane kang ora gelem menehi pangapuro 

marang kesalahaning menungsa, kejaba wong kang 



sombong kang kudu disombongi, sira bakal ora diparingi 

pangapura dining Kang Kawasa.” (Hidupmu itu adalah 

tumbuhan akhirat. Al-dunyā mazra’at al-akhirah. 

Mudahnya seperti ini, kalau kamu ingin dimudahkan oleh 

Allah, tetapi kamu suka menyulitkan sesama manusia, 

kamu pasti disulitkan oleh Tuhan. Barang siapa yang tidak 

mau memberi maaf kepada kesalahan manusia, kecuali 

orang sombong yang memang wajib disombongi, kamu 

tidak akan dimaafkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.)  

Bima  : “Inggih, Bekulun.” (Baik, Tuan.) 

Nawaruci : “Uripmu disek aning alam dunya. Mulane dungane 

ngene: Rabbanā ātinā fi al-dunyā hasanah wa fi al-ākhirati 

hasanah. Dunya disek, Bro. Dunyamu apik, mbesok 

akhiratmu becik. Tiket kanggo gawe melbu marang 

Miftahul Jannah. Marang lawanging suwargo wonten 

jenenge Sirath al-Mustaqῑm. Yen jalmo menungsa isih 

seneng ngucapake ihdinā al-sirāth al-Mustaqῑm, berarti 

ora ono wong kang bener iku ora enek.” (hidupmu terlebih 

dahulu di alam dunia. Makanya doanya begini: Rabbanā 

ātinā fi al-dunyā hasanah wa fi al-ākhirati hasanah. Dunia 

dulu, Bro. Duniamu baik, akhiratmu baik. Tiket untuk 

masuk ke Miftahul Jannah. Di pintu surga ada jembatan 

Sirath al-Mustaqῑm. kalau manusia masih senang 

mengucapkan ihdinā al-sirāth al-Mustaqῑm, berarti tidak 

ada orang yang benar.) 

Bima  : “Sababipun?” (Sebabnya?) 

Nawaruci : “Loh, Gusti Allah, tedahaken kulo dalan ingkang lurus, 

dalan ingkang lempeng. Allahumma ihdinā sirāth al-

mustaqῑm…” (Lho, wahai Allah, tunjukkanlah saya jalan 



yang lurus, jalan yang benar. Allahumma ihdinā sirāth al-

mustaqῑm…) 

(Tembang dilanjutkan oleh Mbak Pur dan waranggana lain hingga selesai.) 

Nawaruci : “Uripe cangkem karo ati karo melakune wes ora podo kok 

njaluk diwenehi dalan sing apik iku loh. Kanjeng nabi iku 

wes paring dawuh, sapa wonge kang seneng karo aku, 

bakal bareng kelawan aku ing husnul khatimah aning 

suwargo. Man mahabbanῑ kāna ma’ῑ fi al-jannah.” 

(Hidupnya antara mulut dan tindakan sudah tidak sama kok 

minta diberi jalan yang baik? Nabi bersabda: Siapa yang 

mencintaiku, akan bersama denganku dalam husn al-

khatimah di surga. Man mahabbanῑ kāna ma’ῑ fi al-jannah.) 

Bima  : “Inggih, Bekulun.” (Baik, Tuan.) 

Nawaruci : “Ora perlu kowe ki melajari ilmune kanjeng nabi sing 

kokean ngko kui malah njeblos utekmu dadi kenthir, kaya 

sing nggambang. Sing nggambang ki budek mulane 

malaikat ngundang iki yo ora kerungu, mulane nyawane 

awet.” (Kamu tidak perlu mempelajari ilmu nabi yang 

sangat banyak itu, nanti malah meletus otakmu, jadi gila, 

seperti yang memainkan gambang. Yang memainkan 

gambang tuli, makanya ketika malaikat mengundang tidak 

kedengaran. Makanya nyawanya awet. 

Nawaruci : “Bima Sena!”  

Bima  : “Wonten dawuh.” (Saya, Tuan.) 

Nawaruci : “Umpamane kanjeng nabi iku sifate magnet, utawa wesi 

berani, mulya kaya apa, logam emas ora arep temempel 

aning wesi berani. Kuningan? Ora bakal. Sing tumempel 

aning magnet, mung werno loro. Siji, wesi. Ping pindone 



lemah lanang. Kui bakal nempel marang kanjeng nabi 

agung, kang bakal bisa murwani melbu marang suwargo 

lan miwiti husnul khatimah.” (Seumpama Nabi itu sifatnya 

seperti magnet, atau besi berani, semulia apapun, logam 

emas tidak akan menempel kepada besi berani. Kuningan? 

Tidak akan. Yang menempel kepada magnet hanya ada dua. 

Pertama, besi. Kedua, tanah Lanang. Itulah yang menempel 

kepada Nabi Agung, yang akan mengawali masuk ke dalam 

surga dan mengawali Husn al-Khatimah.)  

Nawaruci : “Mati iku hukume wajib. Yen urip iku wenang, yen mati 

kui wajib. Coba jajal yogo-yogo ono seng arep takon opo 

ora? Perkoro uwong kok njaluk dunga dawa umure.” (Mati 

itu hukumnya wajib. Kalau hidup itu WENANG, mati itu 

wajib. Coba para nayaga ada yang akan bertanya atau 

tidak? perkara kenapa orang meminta doa panjang 

umurnya.) 

Bima : “Kinging nopo tiyang menika ndadak ngangge thawwil 

umur?” (Kenapa orang-orang menggunakan doa Thawwil 

Umur?) 

Nawaruci : “Panjang yuswa?” (Panjang umur?) 

Bima  : “Nggeh.” (Iya) 

Nawaruci : “Ngene, urip mau sing wes dicatet nalikane jeroning 

kandungan petang sasi, kawinastan syahadat muta’awilah 

iki mau, saben menungsa kan ora do ngerti, aku ini jane 

umurku pirang tahun toh sing wes dicatet neng lauhul 

mahfud? Ora ono sing ngerti yo? Ngene tafsire: Wong 

umure pitung puluh tahun, barang umur 42 tahun jebulane 

wes mati. Matine mergo opo? Sebab takdir iki werna 2: 

taqdir li Allah dan taqdir li Al-Nās. Takdir bisa diketahui 



ketika sudah terjadi.” (Begini, hidup yang telah dicatat 

ketika di dalam kandungan empat bulan tadi, yang bernama 

Syahadat Muta’awilah itu tadi, setiap manusoa kan tidak 

tahu, sebenarnya umurku berapa tahun yang sudah dicatat 

di lauh al-mahfudz. Tidak ada yang tau kan? Begini 

tafsirnya: Orang umurnya 70 tahun, ketika berumur 42 

tahun ternyata meninggal. Meninggalnya karena apa? 

Sebab takdir ini ada dua macam: takdir li Allah dan takdir li 

al-Nās. Takdir bisa diketahui ketika sudah terjadi.)  

Bima  : “Inggih, Bekulun.” (Benar, Tuan.) 

Nawaruci : “Nah tawwil umur iki isa uga nyuwun marang pangeran 

supaya opo kang wes ditentoaken karo pengeran bisa 

nyandak, ora kebegal dining hawa nafsu, ora kebegal 

dining tumindak.” (Nah Thawwil Umur ini juga meminta 

kepada Tuhan supaya apa yang telah ditentukan oelh Tuhan 

bisa tercapai, tidak terbegal hawa nafsu, tidak terbegal oleh 

perbuatan.) 

Bima  : “Begal tumidak pripun?” (maksudnya terbegal oleh 

perbuatan?) 

Nawaruci : “Umurmu kudune 65 tahun. Umur 42 tahun wes mati. 

Ditonton, matine kena ngapa? Oh, matine jebulane 

digebugi uwong, mergane opo? Nyolong. Lan sakpiturute. 

Utawa tawwil umur tegese tambah perkoro. Umri bimakna 

perkoro. Kowe wes mati duwe anak sopo duwe putu sopo, 

sambung maneh. Oh, kae putrane pak Enthus, Oh, kae 

putrane Bung Karno, oh, kae putrane pak jokowi, seng 

gelem ora gelem mesti melu-melu marang bebet lan lerete, 

milane bin sopo, bin sopo, akhire bin bani adam.” 

(Umurmu 65 tahun. Umur 42 tahun sudah meninggal. 



Dilihat, meninggalnya kenapa? Oh, ternyata meninggalnya 

karena dipukuli orang, kenapa? Mencuri. Dan seterusnya. 

Atau thawwil umur maksudnya tambah perkara. Umri 

artinya perkara. Kamu sudah meninggal, mempunyai anak 

siapa, punya cucu siapa, menyambung lagi. Oh, itu 

putranya Pak Enthus. Oh, itu putranya Bung Karno. Oh, itu 

putranya Pak Jokowi. Hal yang demikian, mau tidak mau, 

pasti  mengikuti bebet dan bobotnya, makanya bin siapa, 

bin siapa, akhirnya bin bani Adam.)  

Bima : “Bekulun, kulo mboten bade wangsul wonten ing 

ngarcopodo. Kulo wonten ing meriki mawon. Ayem 

ingkang dados manah kulo.” (Tuan, saya tidak ingin 

kembali ke Arcapada. Saya ingin berada di sini saja. Hati 

saya tenang kalu di sini.) 

Nawaruci : “Loh, loh, ora iso ngono. Iki mau ulun ngendiko, iki 

nembe ngungak marang pepati. durung ngelakoni loh, sira 

ijik tumumpang ining bumi, ijik duweni kewajiban, 

nyebarake ilmu. Ilmu tanpa disebarake, kaya dene 

tanduran kang woh, ming wohe ora piguna tumrap 

menungsa. Khairu al-nās anfa’uhum li al-nās. Manungsa 

ingkang mulya manungsa ingkang sejati. Manungsa 

ingkang piguna marang tumrap liyane. Bima Sena! Sira 

bali, yen sira ora bali, matimu mati kodok. Ora sampurna 

lan sia-sia.” (Lho, tidak bisa begitu. Ini tadi aku sudah 

bilang, ini baru menengok kematian, belum melakukan, 

lho. Kamu masih menumpang di bumi, masih mempunyai 

kewajiban menyebarkan ilmu. Ilmu tanpa disebarkan 

seperti tetumbuhan yang berbuah, tetapi buahnya tidak 

berguna bagi manusia. Khairu al-nās anfa’uhum li al-nās. 

Manusia yang mulia adalah manusia yang sejati, manusia 



yang bermanfaat bagi sesama. Bima Sena! Kembali! Kalau 

kamu tidak kembali, matimu adalah mati kodok. Tidak 

sempurna dan sia-sia.)  

Tiba-tiba, semua bangunan yang berada di sekitarnya roboh. Semua yang 

ada di sekitarnya tersapu oleh air. Semar muncul entah dari mana di hadapan sang 

bima. Bima yang masih bingun berkata dengan linglung kepada Semar. Semar 

langsung menegur dan mengatakan bahwa ini semua bukan kehidupan yang 

sebenarnya. Semar langsung mengusir Bima dan menendangnya dari dasar 

samudra.  

Sementara itu, Durna yang telah gelisah menunggu kabar dari Bima tengah 

berada di puncak penyesalannya. Ia mengakui semua kesalahannya dan tidak bisa 

berhenti memikirkan nasib anak didiknya yang mungkin telah tenggelam di 

samudra bagian selatan. Akhirnya, ia berlari menuju samudra untuk menyusul 

muridnya. Sebelum sempat Durna sampai di Samudra, Bima telah terlebih dahulu 

datang dan memeluknya. Pertemuan antara guru dan murid inilah yang menjadi 

akhir dari cerita Bima Ngaji. Gunungan ditancapkan menandakan bahwa 

pagelaran telah purna.  

Ki Dalang menutup pagelaran dengan kalimat: 

“Assalāmu ‘alaikum warahmatullāhi wabarakātuh. Selamat sing nanggap, 

selamet sing ditanggap, selamet sing mirsani tanggapan. Allahumma Amin. 

Allahumma ṣalli alā sayyidina Muhammad.” (Assalāmualaikum warahmatullāhi 

wabarakātuh. Semoga selamat bagi yang menanggap, yang ditangap, dan yang 

menonton tanggapan. Allahumma āmῑn). Tancep Kayon.21 

 

21 Tancep kayon adalah istilah untuk menunjukkan bahwa pagelaran telah usai. Tancep 
kayon adalah adegan di mana Ki Dalang menancapkan kayon (gunungan) yang akan mengakhiri 
seluruh rangkaian pagelaran. 
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Pamflet PagelaranWayang Ki Enthus Susmono 

 

 

 

 

 

 

Persiapan Ki Enthus sebelum Pagelaran 

 

 

 

 

 

Suasana Geladi Bersama sebelum Pagelaran 



 

 

 

 

 

 

Persiapan para anggota sebelum pagelaran 

 

 

 

 

 

 

Beberapa anggota melaksanakan ṣalat berjamaah 

 

 

 

 

 

 

 

Posisi duduk waranggana sebelum dans etelah pagelaran dimulai 

 



  

 

 

 

 

 

 Pembukaan Pagelaran (kiri) dan Limbukan (kanan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antusiasme Penonton 

 

 



 

 

 

 

 

 

Menjelang akhir pagelaran (kiri) dan pagelaran telah usai (kanan) 

 

 

 

 

 

 

 

Buku Catatan Waranggana dan Buku Besar Ki Enthus Lakon Dewaruci 

  

 

 

 

 

 

 

Mbak Pur tengah menyambung ayat (kiri) dan Penulis bersama Ki Enthus (kanan) 



DATA INFORMAN 

1. Nama : Ki Enthus Susmono 
Alamat : Rumah Dinas Bupati Tegal 
Umur : 52 tahun 
Sebagai : Dalang (Informan Utama) 
 

2. Nama : Gus Miftah 
Alamat : Sleman 
Umur : - tahun 
Sebagai : Pengasuh Pesantren Ora Aji (Sahabat sekaligus guru Ki Enthus) 
 

3. Nama : Gunarti 
Alamat : Pekalongan 
Umur : 49 tahun 
Sebagai : Waranggana Utama Satria Laras 
 

4. Nama : Purwati 
Alamat : Kabupaten Tegal 
Umur : - tahun 
Sebagai : Waranggana Utama Satria Laras sekaligus Qari’ah 
 

5. Nama : Veti 
Alamat : Kabupaten Tegal 
Umur : - tahun 
Sebagai : Waranggana Utama Satria Laras sekaligus Penyanyi 
 

6. Nama : Agung 
Alamat : 25 tahun 
Umur :  tahun 
Sebagai : Wiraswara Satria Laras 
 

7. Nama : Hatmanto 
Alamat : - 
Umur : 28 tahun  
Sebagai : Nayaga Satria Laras 
 

8. Nama : Agus 
Alamat : Kabupaten Tegal 
Umur : 26 tahun 
Sebagai : Nayaga Satria Laras 

 
9. Nama : Kyai Jadul Maula 

Alamat : Yogyakarta 
Umur :  - tahun  
Sebagai : Tokoh Agama sekaligus Budayawan 
 



10. Nama : KRT Cerma Widyakusuma 
Alamat : Yogyakarta 
Umur :  - tahun 
Sebagai : Dalang sekaligus Abdi Dalem Kraton Yogyakarta 
 

11. Nama : Suyatimin   
Alamat : Yogyakarta 
Umur :  tahun 
Sebagai : Dalang sekaligus Abdi Dalem Kraton Yogyakarta 
 

12. Nama : Rommy 
Alamat : Yogyakarta 
Umur :  tahun 
Sebagai : Pembuat Wayang Satria Laras 
 

13. Nama : Irma 
Alamat : Kabupaten Tegal 
Umur :  tahun 
Sebagai : Nayaga Satria Laras 
 

14. Nama : Anom 
Alamat : Kabupaten Tegal 
Umur : tahun 
Sebagai : Nayaga Satria Laras 
 

15. Nama : Abah Mas’ud 
Alamat : Kabupaten Tegal 
Umur :  tahun 
Sebagai : Tokoh Masyarakat di Kabupaten Tegal 
 

16. Nama : Firman Haryo Susilo 
Alamat : Tegal 
Umur : 22 tahun 
Sebagai : Putra Kedua Ki Enthus Susmono 
 

17. Nama : Yusuf 
Alamat : Kabupaten Tegal 
Umur : 35 tahun 
Sebagai : Manajer Satria Laras 
 

18. Nama : Anom 
Alamat : Kabupaten Tegal 
Umur : 25 tahun 
Sebagai : Nayaga Satria Laras 
 

19. Nama : KRT. Untung Probo Prayitno, SE. 



Alamat : Yogyakarta 
Umur : - tahun 
Sebagai : Kepala Sekolah Habirandha 

 
20. Nama : Budi Tjahjono 

Alamat : Yogyakarta 
Umur : - 
Sebagai : Dalang sekaligus Pamong di Habirandha 
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No. Telepon/Hp : 085801293303 
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1. RA Tarbiyatul Akhlak Wedoroanom (1999-2001) 

2. MI Tarbiyatul Akhlak Wedoroanom (2001-2007)  

3. SMP Al-Azhar Menganti (2007-2010) 

4. MA. Bilingual Krian (2010-2013) 

5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013-2017) 
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