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ABSTRAK 
 

Keberanjakan dunia modern yang begitu cepat, membuat banyaknya 

perubahan yang terjadi. Dan tidak terelakan nilai-nilai budaya, agama bahkan 

pemikiran masyarakat pun ikut terseret oleh arus global “terlepas dari baik 

buruknya” begitulah perjalanan zaman. Mungkin ini lah salah satu alasan tertulisnya 

Serat Suluk Gatholoco. Ia hadir dari representasi kegelisaan seseorang yang 

terpingirkan dan menolak pembaruahan yang hadir dan melontarkan kritikan pedas 

terhadap orang-orang yang menilai segala sesutu dari yang tampak saja. 

Dalam penelitian ini, penulis akan mengunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif dan hermeneutika, yaitu sebagai alat analisa dalam 

mengungkap historis dan nilai-nilai teologi yang terdapat pada Suluk tersebut. 

Sebuah karya sastra imajiner yang terkenal dengan ke-kontroversialan, namun 

memiliki makna-makna mendalam yang tersirat di dalamnya. Pada tulisan ini 

penulis menumukan beberapa poin penting perihal nilai-nilai teologi yaitu: tentang 

penciptaan manusia, takdir, menolak tunduk pada teks, segala sesutau adalah 

perwujudan Tuhan, hidup mati surga dan neraka, dan menusia-manusia ang 

terjebak pada kulit.   

  

 Kata kunci: Suluk Gatholoco, Teologi, Agama, Budaya. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 
 

Transliterasi yang digunakan dalam karya tulis ini adalah Pedoman Transliterasi 

Arab-Latin yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik 

Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rebublik Indonesia Nomor. 158  

Tahun 1987 dan 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:  

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak ا َ

dilambangkan 

Tidak dilambangkan 

 Ba’ B Be بَ 

 Ta’ T Te تَ 

 Sa’ S Es ( dengan titik di atas ) ثَ 

 Jim J Je جَ 

 Ha’ H   Ha ( dengan titik di bawah ) حَ 

 Kha’ Kh Ka dan ha خَ 

 Dal D De د َ

 Zal Z Zet ( dengan titik di atas ) ذ َ

 Ra’ R Er رَ 

 Zai Z  Zet زَ 

 Sin S  Es سَ 

 Syin Sy Es dan ye شَ 

 Sad S Es ( dengan titik di bawah ) صَ 
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 Dad D  De ( dengan titik di bawah ) ضَ 

 Ta’ T Te ( dengan titik di bawah ) طَ 

 Za’ Z Zet ( dengan titik di bawah ) ظَ 

 Ain ‘ Koma terbalik di atas‘ عَ 

 Gain G Ge غَ 

 Fa’ F Ef فَ 

 Qaf Q Ki قَ 

 Kaf K A كَ 

 Lam L El لَ 

 Mim M Em مَ 

 Nun N  En نَ 

 Wau W  We وَ 

 Ha’ H Ha ه َ

 Hamzah ‘ Apostrof ءَ 

 Ya’ Y Ye يَ 

 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 

َُمت عِّددَّة َ Ditulis muta’addidah 

 Ditulis ‘iddah ِعدَّة َ
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C. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

 

1. Bila dimatikan ditulis “h” 

 

ة َ َِحْكم  Ditulis Hikmah 

 Ditulis ‘illah ِعلَّة َ

 

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti: zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal 

aslinya). 

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan “h” 

ةَُاأل ْوِلي اءَِ ام  َك ر  Ditulis Karamah al-Auliya’ 

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis 

“t” atau “h”. 

ك ةَُالِفْطرَِ  Ditulis Zakah al-Fitri ز 

 

D. Vokal Pendek 

 

_ ____  

َك ت بَ 

Fathah Ditulis 

 

Ditulis 

A 

 

Kataba 

_____َ Kasrah Ditulis i  



 
 
 

 x  
 
 

ََِِ

 ق ِويَْ
 

Ditulis 

 

Qawi 

__ُ___ 

مَُ  يُْكر 
Dammah Ditulis 

 

Ditulis 

U 

 

Yukramu 

 

E. Vokal Panjang 

 

fathah + alif 

اِهِلي ةَُ  ج 

Ditulis 

 

Ditulis 

A 

 

Jahiliyah 

fathah + ya’mati 

ىَْ  ق و 
Ditulis 

 

Ditulis 

A 

 

Qawa 

kasrah+ ya’mati 

 ك ِرْيمَُ
Ditulis 

 

Ditulis 

I 

 

Karim 

dammah  + wawu mati 

 فُُرْوعَُ
Ditulis 

 

Ditulis 

u  

 

furu’ 

 

 

F. Vokal Rangkap 

 

Fathah + ya’ mati 

 ب ْين ُكمَْ
Ditulis 

 

Ditulis 

Ai 

 

Bainakum 
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Fathah + wawu mati 

 ق ْولَُ
Ditulis 

 

Ditulis 

Au 

 

Qaul 

 

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof 

 

 Ditulis A’antum ا ا ْنتُمَْ

 Ditulis La’an syakartum ل ئِْنَش ك ْرتُمَْ

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan hurul “alif lam”, namun 

dalam transliterasi ini kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata 

sandang yang diikuti huruf qamariyah. 

1. Bila diikuti Huruf Qamariyyah 

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai 

dengan bunyinya. 

 

رَُ  Ditulis al-Qomar الق م 

 Ditulis al-Qiyas الِقي اسَُ

 

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf  Syamsiyah 

yang  

mengikutinya, dengan menghilangkan huruf  “el” nya.  

 

 Ditulis asy-Syams الش ْمسَُ
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اءَُ  ’Ditulis as-Sama الس م 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 

Ditulis menurut penulisannya. 

Contoh : 

 

 Ditulis Ahl as-Sunnah أ ْهُلَالُسنَّةَُ

 Ditulis as-Syayyid Sabiq الس يِّْدَس ابِقَُ

 

J. Huruf Kapital 

 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf  kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi namun huruf ini juga digunakan. Penggunaan huruf  kapitalis seperti 

yang berlaku dalam EYD, di antaranya:  diantaranya antaranya: huruf kapital 

digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama 

diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

adalah huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh : َ د َهللاَُا ح  َقُْلَُهو     Qul Huwallahu Ahad 

K. Pengecualian  

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat didalam 

Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, misalnya kata: hadis, lafaz, shalat, zakat 

dan sebagainya. 
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b.  Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh 

penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan 

sebagainya. 

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara 

yang menggunakan huruflatin, misalnya: Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh 

dan sebagainya. 

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya: Mizan, 

Hidayah, Taufiq, Al-Ma’arif dan sebagainya. 
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KATA PENGANTAR 
 

ِحْيمَِ ْحمِنَالرَّ  بِْسِمَهللاَالرَّ

دُهَُ هللَِن ْحم  ْمدَ  َالح  َن ْست ْغِفُرهَُوَ ن عَُ إِنَّ َ ن ْست ِعْينُهَُو  َِمنَِْرَأ نَْْوذَُِباهللَِِمْنَُشُروَْو نَْفُِسن اَو  م   َ اِلنا ََس يِّئا ِتَأ ْعم 

ُمِضلََّ َل هَُ ل هََُي ْهِدِهَهللاَُف الَ  ه اِدي  ْنَيُْضِلْلَف الَ  م  ْحد هَُال َأ ْشهَ . و  هللاَِو  إاِلََّ إِل هَ  َل هََُش ِريَْدَُأ ْنَالَ  دَُوَ أ شَْ ك  ه 

َب ْعد هَُ ُسْول  ر  َالَ  َو  ُسْولُهَُال ن بِيَّ َر  داًَع ْبد هَُو  مَّ َُمح  َالسَّال ُمَع ل ىَهذ اَالنَّبِّيَِالك رَِوَ .َ أ نَّ ْيََْيمَِالصَّال ةَُو  الذِّ

َالطَ  يِّبِْين  ع ل ىَآِلِهَالط  َو  ِلْلع ال ِمْين  ةَ  ْحم  ,اِهرَِأ ْرس ل هَُهللاَُر  ب ْعدُ.ا ََْين   َ  ّما
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
 

Terbentuknya konstruk kebudayaan yang ada pada suatu kelompok masyarakat, 

adalah proses yang terjadi keterpengaruhan atas pemikiran masyarakat tersebut, dan juga 

yang membentuk kebudayaan “becoming” adalah masyarakat itu sendiri, begitu pun 

sebaliknya. Kebudayaan atau pemikiran masyarakat bisa berganti atau berubah menjadi 

mundur atau lebih maju apabila masyarakat tersebut dapat membuka diri dengan 

kebudayaan asing, dengan demikian akan terjadi akulturasi budaya satu dengan yang 

lainnya.  

Di lain sisi ada juga masyarakat yang tetap kokoh untuk mempertahankan 

kebudayaan neneknya yang telah lama mereka yakini, pewaris budaya tersebuat hanya 

menjaga apa yang telah dititipkan oleh nenek moyang mereka. Hal tersebut begitu pun 

terjadi di Indonesai yang memiliki keragama budaya bahkan saya kira hal ini juga terjadi 

di seluruh duinia. Ada beberapa daerah yang masih kukuh untuk mempertahankan 

kebudayaan nenek moyangnya secarah utuh dan ada juga yang sudah mencapurnya 

dengan kebudayaan baru tapi yang lebih ekstrim lagi adalah mereka yang mencoba 

menghilangkan secara keseluruhan. 

Banyak  sekali  hal-hal yang dapat mempengaruhi sebuah konstruk budaya yang 

ada, dan salah satunya adalah dalam segi spriritualitas, yang oleh mereka diyakini 

bersumber  pada kekuatan di luar diri manusia. Kekuatan itu akan  berpenggaruh terhadap  

kehidupan  manusia, yaitu sesuai dengan tinggkat keimanan dan ketaatannya. Hal  inilah 
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diyakini sebagai sarana untuk membawa mereka kepada sesuatu yang adi kodrati.1 Pada 

masyarakat Jawa sejak sebelum hindu dan buddha datang, mereka sudah meyakini ajaran 

spiritual yang dinamakan Kapitayan. Kepercayaan tersebut diyakini  sebagai  kebatinan  

masyarakat  Jawa dan ada juga yang  mengartikan sebagai agamanya  masyarakat  Jawa.2  

Akan  tetapi  tidak dipungkiri pemahaman seperti itu adalah ‘khas Jawa lama’.  

Budaya  terbuka,  memberikan  keluasan  ruang  untuk segalanya masuk dan  juga 

mudah diterima.  Namun  tetap dalam  koridor, bahwa paham-paham tersebut tidak serta-

merta dijalankan dengan utuh atau sama persis ‘copy-paste’ dalam bahasa kekiniannya. 

Karena lakune urip orang Jawa adalah pengembara yang mana perlu mengusahakan  

terus  sepanjang waktu hidupnya untuk mencapai keselamatan jiwa raga. Lahir laku tidak 

boleh menyimpang dari syariat dan tarikat, sedang laku batin agar tidak menyimpang dari 

hakikat serta makrifat.3 

Manusia Jawa itu sejatinya memang manusia yang ‘nriman ning nora nrimo’.4 

Mudah menerima paham apa saja yang masuk dan datang dari berbagai budaya dan 

agama, tetapi seperti yang saya sampaikan diatas, bahwa hal itu tidak dengan otomatis 

dilakukan sesuai aslinya. paham-paham akan bisa masuk dengan mudah asal bilang 

permisi ‘kulo nuwun’ maka akan dipersilahkan masuk, karena itu diibaratkan sebagai 

adab bertamu. Dan  setelah itu akan ada proses  seleksi ketat malalui ‘saringan rasa’ 

(batin), yang mana penyaringan ini berasal dari keyakinan lama yang mereka pegang. 

                                                           
1Skripsi. Muhammad Fauzan. Pandangan Kejawen Tentang Tuhan Menurut Damardjati Supadjar. UIN: 

2009. 
 
2 Sujamto, Pandagan Hidup Jawa, (Semarang: Dahan Prize, 1997), hlm. 42.   
 
3 Purwadi, Tasawuf Jawa, (Yogyakarta: NARASI, 2004), hlm. 119. 
  
4 Djoko Su’ud Sukahar, Tafsir Gatolotjo & Sakralitas Yoni, (Yogyakarta: NARASI, 2013),hlm.3. 
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Jika memang ada kesamaan paham dengan keyakinan lama, maka kemudian itulah yang 

menjadi embrio yang berhasil menjadi janin, ‘nyantol’ ke dalam batin orang Jawa.  

Orang Jawa memang terkenal dengan kebudayaan dan spiritualnya, di mana 

masih kental dengan ajaran mistis yang mereka yakini dari nenek moyang mereka. 

Kehidupan mistis itulah yang membentuk ‘jerone baten’ (dalamnya batin) yang mereka 

miliki. Pemahaman metafisis di luar yang tampak selalu mereka cari dan tunjukan dalam 

menjalani laku kehidupan. 

Maka dari itu tulisan ini, mencoba mengajak kepada kita semua untuk membuka 

pemikiran yang lebih luas dalam beragama dan juga ber-Tuhan. Karena dewasa ini 

maraknya pemahaman ke-Islaman yang cukup dangkal atau hanya berhenti pada syariat 

dan mengagungkannya dengan penampilan yang syar’i5 saja. seperti apa yang terjadi 

pada fenomena hijrah akhir-akhir ini, karena bukan berarti ketika kita sudah 

berpenampilan syar’i kemudia sah menyalahkan atau menghakimi yang lain. Hingga 

membuatnya lupa akan esensi terdalam di balik itu semua. 

Padahal seharusnya dalam menjalankan nilai-nilai agama tidak berhenti pada 

penampilan yang tampak saja, namun hakikat sejatinya adalah esensi apa yang ada di 

balik itu semua. Hal ini lah yang menggugah penulis mengangkat Suluk Gatholoco untuk 

melihat lebih jauh pemahaman beragama dan ber-Tuhan dari apa yang tampak untuk 

menuju yang lebih dalam. Karena tendensi yang terkandung dalam Suluk Gatholoco ini 

bermaksud mengkritik terhadap orang-orang Islam yang beribadah hanya itu-itu saja, 

                                                           
5 Hal ini sebenarnya akibat taklid pemahaman buta dari budaya Arab, padahal seperti yang 

telah kita ketahui bahwa kita orang Indonesia memiliki tradisi kebudayaan yang berbeda dengan 
Arab. 
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tanpa melibatkan rohaninya. Apalagi sampai pada peningkatan tataran makrifat [Drs. 

Farid Mustofa, S. Ag.].   

Dengan demikian penulis mecoba menunjukan nilai-nilai teologi yang terkandung 

pada Suluk Gatholoco, tentunya untuk renungan bagi kita semua. Agar kita tidak hanya 

mandeg (berhenti) pada syariat atau lahiriyahnya saja, yang akan mengakibatkan sembah 

raga. Karena apakah benar kehidupan dalam beragama hanya tentang halal dan haram 

saja? Padahal syariat tidak lain hanyalah terminal awal yang harus dilalui untuk menuju 

tahap yang lebih tinggi, yaitu kembali padaNya dengan jiwa yang murni dan tenang.  

Suluk Gatholoco ini adalah sebuah kisah imajuinatif yang lahir dari kegelisaah 

seseorang yang melihat bagaimana mengikisnya nilai-nilai kebudayaan dan spiritual di 

Jawa.  Walaupun belum dapat dipastikan dengan jelas siapa pengarang sebenarnya dari 

Suluk Gatholoco ini. Akan tetapi indikasi terbesar penulisnya adalah seseorang yang 

memiliki pengetahuan kejawen yang kental dan masih keturunan priai. Karena pada 

jaman itu tidak mungkin seseorang dapat menulis kritikan dengan fasih dan memiliki 

pengetahuan yang mendalam, jika bukan seorang priai atau seseorang yang pengetahuan 

kejawan yang kental. Pada bagian bawah  (bab historis) nanti penulis akan menunjukan 

siapa-siapa saja yang masuk dalam indikasi penulis asli Serat Suluk Gatholoco ini. 

Serat Suluk Gatholoco yang aslinya berjudul Falsafah Gatholoco6 merupakan 

karya sastra yang kontroversial. Hal itu karena identifikasi sosok dan namanya cenderung 

mendorong seseorang yang membaca atau mendengarnya untuk berasosiasi jorok atau 

fulgar. Apalagi kritiknya yang cukup pedas pada orang islam yang terkandung di 

                                                           

6 Keterangan tentang nama aslinya serat suluk Gatholoco bisa lebih jelas pada keterangan pengantar 
pada buku Djoko Su’ud Sukahar, TAFSIR GATHOLOCO dan SAKRALITAS YONI (Yogyakarta: NARASI, 2013). 
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dalamnya. Gatholoco adalah sesosok makhluk yang digambarkan sebagai manusia buruk 

rupa, kumuh fisiknya namun dia memiliki kedalaman pengetahuan yang luar biasa dan 

mengaku sebagai manusia utama, lelaki sejati (Lelanange jagat). 

Suluk yang berarti perjalanan untuk membawa seseorang agar dapat berada 

sedekat-dekatnya dengan Tuhan. Adapun dalam sastra Jawa, suluk berarti ajaran filsafat 

untuk mencari hubungan dan persatuan antara manusia dan Tuhan. Arti “perjalanan” 

karena kata suluk itu sendiri berasal dari kata Arab salaka jalan dapat dihubungkan 

dengan ajaran tasawuf yang mengharuskan para sufi berlaku sebagai pertapa pengembara 

dalam mencapai tujuannya. Sastra suluk berisi petunjuk agar manusia dapat mencapai 

makrifatullah (mengenal Allah) dengan sebenar-benarnya, dengan meleburkan  diri 

pribadi pada Allah dan perasaan keinsanan lenyap diliputi rasa ke-Tuhanan. Untuk 

mendekatkan diri pada Allah diperlukan pendakian (proses pemahaman tentang ke-

Tuhanan) dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi, seperti yang biasa dilakukan oleh 

para sufi. Tingkatan tersebut merupakan kesempurnaan yang harus dicapai dengan ilmu 

batin dan ilmu lahir. Dengan ini penulis mencoba membaca pemikiran dan laku seorang 

Gatholoco dalam segi kajian teologi, yaitu guna membuka pemahaman yang lebih 

mendalam tentang nilai-nilai ke-Tuhanan pada sang Gatholoco  

Buku Suluk Gatholoco ini sempat menggemparkan dan menggelisahkan para 

kaum santri di Jawa karena ajaran-ajaran yang disampaikannya dianggap menyesatan. 

Oleh karena kritiknya yang begitu menusuk terhadap para penganut islam yang begitu 

mengagungkan syariaat, di mana hal itu di dominasi oleh para fuqoha’.  Membuat buku 

ini sempat tak boleh beredar pada zaman pemerintahan Suharto. Dan sudah bukan rahasia 

lagi bahwa kepemimpinan Suharto yang begitu otoriter juga dan menunggangi para 
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agamawan. Tentunya untuk melanggengkan kepemimpinannya. Dapat terbukti betapa 

banyaknya peninggalan tempat ibadah yang ia bangun di Indonesia, dan setiap 

bangunannya memiliki kekhasan bentuk yang hampis sama. 

Serat Suluk Gatholoco memang perlu dipelajari, agar kita dapat melihat 

kehidupan tidak hanya sebatas penampilan fisik atau dzohiriyah saja atau jika dalam ilmu 

tasawuf tidak berheti pada titik syariat belaka, namun harus lebih lanjut lagi menuju yang 

paling tinggi yaitu ma’rifat. 

Tentunya dengan catatan kita juga harus dapat memilah dan memilih supaya tidak 

hayut tersesat pada beberapa memaham tertentu yang disajikan. Dan alahkan baiknya 

sebelum mendalaminya pembaca sudah memiliki dasaran agama yang sudah cukup 

matang.  

 

B. Rumusan Masalah 
 

Berangkat dari latar belakang di atas, maka fokus masalah yang menjadi kajian 

penelitian ini adalah akan berkutat dalam nilai teologi yang terdapat dalam Suluk 

Gatholoco. Mungkin sedikit banyak juga akan menyinggung mengapa teks Suluk 

Gatholocho ini sempat pernah dilarang untuk diterbitkan. 

1. Bagaimana teologi yang terkandung dalam Suluk Gatholoco? 

Nilai-nilai teologi di sini, peneliti rujuk pada yang menjadi pemikiran atau laku 

dari teks Suluk Gatholoco dan beberapa refrensi yang menyinggung tentangnya.  
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C. Tujuan  Penelitian dan Kegunaan  
 

Fokus peneliti ini bertujuan mengungkapkan nilai teologi yang terdapat dalam 

Suluk Gatholoco. Adapun tujuan pokoknya adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan teologi yang terdapat dalam Suluk Gatholoco. 

Dengan tujuan tersebut diharapkan penelitian ini dapat memiliki kegunaan 

memberikan tawaran konstruktif mengenai wawasan keagamaan, kaitanya dalam 

menyingkap esensi dalam menghambah pada Tuhan, dalam perspektif yang terkandung 

dalam teks Suluk Gatholoco. 

 

D. Manfaat Penelitian 
 

1. Akademis 

Kajian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan wacana dan pemikiran ke-

Islaman, khususnya bagi Jurusan Usuluddin. Selain itu, menjadi refrensi dan juga refleksi 

kajian berikutnya yang berkaitan dengan nilai teologi maupun Suluk Gatholoconya. 

Demikian juga sebagai dukungan potensi untuk membuka kemungkinan rekonstruksi 

atau dekonstruksi dalam budaya dan kejumudan yang masih berlangsung dengan 

pendekatan aspek teologi. Diharapkan dari hasil kajian ini dapat menarik perhatian 

peneliti lain, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim untuk melakukan penlitian 

lebih lanjut tentang masalah yang serupa. 
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2. Praktis  

Dengan tujuan tersebut diharapkan ini dapat memiliki kegunaan memberikan 

tawaran konstruktif mengenai wawasan keagamaan, kaitannya dalam menyikapi 

dinamika realitas yang keberagamaan yang majmuk. Penelitian ini juga diharapkan dapat 

memberikan konstribusi positif bagi pengkaji Suluk Gatholoco. 

 

E. Telaah pustaka 
 

 Berdasarkan penelusuran yang penulis lakuakan belum ada skripsi yang berjudul 

“Teologi dalam Suluk Gatholoco”, namun bukan berarti belum ada yang menulis 

bersinggungan tentang Suluk Gatholoco. Beberapa orang memang sudah mengulas 

tentang Suluk Gatholoco, akan tetapi belum ada yang membahas secara khusus dalam 

nilai teologi yang terdapat dalam Suluk Gatholoco.  

Sebenarnya ketertarikan penulis dalam penelitian tentang kajian ini sangat tidak 

disengaja. Pada waktu senggang berkunjung ke salah satu toko buku dan menemukan 

judul buku yang unik “Tafsir Gatholoco dan Sakralitas Yoni” yang ditulis oleh Djoko 

Su’udi”. Dalam  buku ini, penulis menemukan kedalaman makna sebuah kehidupan yang 

tinggi, terutama dalam kehidupan masyarkat Jawa mengenai penciptaan manusia dan 

berhubungan dengan sang pencipta. Walaupun sering kali penjelasan-penjelasan 

berbentuk sangat fulgar. 

Akibat dari penjelasan Suluk Gatholoco dengan bahasa yang fulgar dalam 

memaknai kehidupan dan beragama. Hal ini membuat buku tersebut meresahkan para 
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kaum santri7 hingga beranggapan bahwa ajaran yang terkandung dalam Suluk Gatholoco 

adalah sesat. Nampaknya Suluk Gatholocho ini muncul akibat benturan antara penganut 

kejawen dengan paham puritan, di mana hal tersebut dijelaskan sedikit banyak oleh “Siti 

Maziyah dalam bukunya Kontroversi Serat Gatholoco”.   

Era Ari Astanto  dalam karyanya Bertutur Sang Gathooco memberikan nuansa 

baru dalam  penyampaiannya Suluk Gatholoco. Ia menyajikan dengan bentuk novel, 

membuat pembaca lebih mudah dalam memahami Suluk Gatholoco dan juga ia 

memperlihatkan dengan pandangan baru yaitu dari sudut padang Kusen, murid Gatholoco 

yang sebenarnya tidak tercatat namanya dalam Suluk Gatholoco. Memang tidak mudah 

jika langsung mengacu pada teks primernya, karena buku tersebut disampaikan dalam 

bentuk tembang Macapat.8  

Lebih menarik lagi, sebenarnya dalam Suluk Gatholoco ini juga menyinggung 

bagaimana terjadinya  penciptaan manusia, yang dalam pemahaman Jawa sering kali 

dikenal dengan sangkan-paran dumadi9. Dan hal ini pun sedikit disinggung oleh Franz 

Magnis-Suseno dalam bukunya PIJAR-PIJAR FILSAFAT.  

Tentunya untuk mendapat pemahaman teologi secara utuh dan mendasar. penulis 

menilik dari beberapa refrensi seperti: Dr. Nico Syukur Dister OFM; Pengantar Teologi, 

K. BERTENS, JOHANIS, MIKHAEL DUA; Pengatar Filsafat, Harun Nasutio; Teologi 

                                                           
7 Kaum santri dalam pengertian ini adalah merujuk pada pembagian masyarakat Jawa yang telah 

diklasifikasikan oleh Cliffor Geertz. 
  
8 Macapat adalah tembang Jawa yang telah mapan, tunduk kepada aturan jumlah baris dan vocal. 
  
9 Pengetahuan tentang asal-usul dan tujuan ciptaan. 
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Islam,   Etienne Gilson; Tuhan di Mata para Filosof, Franz Magnis-Suseno; Menalar 

Tuhan. 

Suluk Gatholoco ini tak bisa begitu saja dilepaskan dengan pengaruh budaya yang 

ada, maka penulis juga menyelami beberapa pemahaman kejawen seperti; Damar 

Shashangka; Induk Ilmu Kejawen,   Suwardi Endraswara; Mistik Kejawen, Setyo Hajar 

Dewantoro; Suwung Ajaran Rahasia Leluhur Jawa, Dr. Simuh; Sufisme Jawa.  

Dan dari seluruh kajian yang sudah ada tersebut, penulis belum menemukan 

adanya karya yang secara detail dan komperhensip menulis tentang kajian nilai teologi 

yang ada pada Suluk Gatholoco. Dengan demikian hal inilah yang membuat penulis 

untuk mengisi ruang kosong yang belum di-isi oleh penulis-penulis sebelumnya.  

 

F. Metodologi Penelitian 
 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat filosofis. Yang membedakan 

penelitian filsafat dengan ilmu lain adalah kegiatan reflektif. Penggunaan akal budi 

merupakan sebuah usaha untuk merenungkan suatu tahap lebih lanjut dari kegiatan 

rasional secara umum. Tujuan dari penelitian filsafat adalah memperoleh kebenaran yang 

mendasar, menemukan makna dan inti segala inti.10 Metodologi penelitian filsafat 

berupaya menemukan hakikat terdalam dari objek yang dikajinya. 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan 

memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang 

                                                           
10 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, Metodologi Penelitian FIlsafat (Yogyakarta: Kanisius, 

1990), hlm. 15. 
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diteliti. Penelitian Kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau 

kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.11 

Penelitian yang akan digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (Research 

Library) yaitu penelaahan terhadap berbagai macam literatur yang berhubungan dengan 

judul penelitian. Literatur yang digunakan tidak hanya berupa buku, melainkan sumber 

bacaan lainnya seperti, artikel dan Jurnal. Penelaahan dilakukan secara reflektif dan 

seksama agar dapat menjangkau makna terdalam dari setiap teks yang tersaji. 

2. Sumber Penelitian 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data utama yang digunakan dalam 

sebuah penelitian. Sumber data primer merupakan sumber data yang berbentuk 

karya pemikiran asli (orisinil) dari seorang tokoh atau teks orisinal. Sumber 

primer dalam penelitain ini adalah buku Suluk gatholoco atau Balsafah Gatholoco 

ditulis oleh Prawirataruna di awal abad ke dua puluh Masehi. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang digunakan 

dalam sebuah penelitian. Sumber data sekunder merupakan karya hasil 

interpretasi dan temuan penulis-penulis kemudian hari atas telaahnya terhadap 

pemikiran seorang tokoh. Sumber data sekunder berusaha memberikan 

penafsiran, penjabaran, dan penggalian makna lebih lanjut atas pemikiran 

sebelumnya yang disesuaikan dengan suatu objek kajian tertentu.  Sumber data 

                                                           
11 Sulistiyo-Basuki, Metode Penelitian (Jakarta: Penaku, 2010), hlm. 78. 
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sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal atau artikel yang memiliki 

relevansi dengan penelitian ini. 

3. Teknik Pengolahan Data    

Sumber data-data yang telah terkumpul melalui riset kepustakaan di atas, 

dianalisis dan diolah menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu metode 

deskripsi, pendekatan hermeneutik. 

 

a. Metode Deksriptif 

Metode deskripsi bertujuan untuk memaparkan penelitian ini atau 

menggambarkan suatu pemikiran secara jelas dan menyeluruh. Metode ini 

berusaha menguraikan suatu konsep pemikiran secara lebih rinci. 

b. Pendekatan Hermeneutik 

Kata “hermeneutic” barasal dari bahasa Yunani “hermeneuein” yang 

berarti menafsirkan, kata bendanya “hermeneia”, secara harfiah dapat 

diartikan sebagai “penafsiran”12 atau interpretasi, sedangkan dalam 

menafsirkan disebut “hermeneut”.13 Hermenetika sendiri dapat dipilah dalam 

tiga kategori, yaitu: sebagai filsafat, kriik, dan teori. Naamun dalam 

perkembangannya hermeneutika sebagai metode penafsiran dikembangkan 

oleh beberapa pemikir, sehingga memunculkan berbagai macam aliran dalam 

hermeneutika sesuai dengan pemahaman masing-masing pemikir. Akan tetapi 

untuk mengungkap Suluk Gatholoco, penulis hanya memakai teori 

                                                           
12 Ahmad Syukri Saleh, Metodologi Tafsir Kontemporer dalam Pandangan Fazlurrahman, (Jambi: 

Sultan Taha Press), hlm.72. 
 
13 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 84. 
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hermeneutika teoritis sebagai perangkat analisa yang dianggap tepat untuk 

mengungkap nilai-nilai teologi dalam Suluk Gatholoco. 

 

G. Sistematika Pembahasan 
 

Sistemstika pembahasan disusun berdasarkan penjelasan sub-sub bagian 

sebelumnya, seperti pembahasan mengenai sumber data, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, dan teknik pengolahan data. Sistematika pembahasan disajikan 

dengan tujuan agar penelitian dapat tersusun dengan rapi dan terarah. Oleh karena itu, 

penelitian ini akan disusun dalam sistemtika pembahasan sebagai berikut. 

Bab  I adalah Pendahuluan. Dalam bab ini termuat latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan.  

Bab  II berisi tentang definisi dari apa itu teologi. 

Bab III berisi mengenai Suluk Gatholoco secara historis  

Bab IV berisi mengenai nilai-nilai teologi yang terkandung dalam Suluk 

Gatholoco. 

Bab V merupakan penutup. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bab ini 

menandai berakhirnya seluruh kegiatan dalam penelitian ini. Kesimpulan yang didapat 

merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pada bab terakhir ini penulis akan menjelaskan result (hasil) atau temuan 

dan juga sedikit saran  bagi yang ingin mengembangkan tema tersebut, dengan 

demikian penelitian ini dapat berlanjut dan bisa bermanfaat dalam menambah 

khazanah ilmu pengetahuan. Walaupun sebenarnya kurang bijak jika penulis 

memberikan kesimpulan secara sepihak, dari pemahan penulis sendiri. Karena pada 

dasarnya setiap pembaca akan menemukan kesimpulanya masing-masing. Namun 

tidak ada salahnya jika kesimpulan ini bisa membantu pembaca dalam memahami 

hasil dari penelitan tersebut  

Dalam penelitain Serat Suluk Gatholoco ini, penulis menemukan bagaimana 

pengarang dari Serat Suluk Gatholoco memberikan kritikan tajam bagi umat 

beragama yang terkhususnya  ditujukan kepada kaum muslim puritan. Bagaimana 

tidak?, hal itu tampak dari dialog-dialog yang digambarkan oleh tokoh yang 

bernama Gatholoco. Tokoh Gatholoco yang seakan membabibuta berdebat dengan 

setiap orang yang ia temui, walaupun dia memiliki paras yang jelek dan penampilan 

yang kumel akan tetapi dia memiliki kepandain yang sangat luar biasa. Hal ini 

membuat lawan bicaranya terdiam tanpa memberikan perlawanan.         

Di sisi lain jika ditelaah lebih jauh, Serat Suluk Gatholoco juga mengandung 

nilai-nilai teologi yang mendalam. Yaitu sebuah paham Jawa lawa yang mencoba 
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dihadirkan kembali. Sementara pada penelitian ini penulis memaparkan 6 (enam) 

poin: 

Yang pertama, proses penciptaan manusia “(paham Lingga Yoni)” adalah 

paham Jawa Lama yang mengartikan proses terciptanya manusia yaitu dari bapak 

dan ibu 

Kedua, “takdir”, manusia memilih dan menetukan takdirnya sendiri 

sedangkan alam semesta juga memiliki takdirnya yaitu hukum kausalitas atau 

sebab-akibat, karena ini yang dimaksud dengan sunnahtullah.   

Ketiga, “menolak tunduk pada teks”, dalam sub bab ini menjelaskan bahwa 

tidak seutunya kita menolak teks (kitab suci), akan tetapi haruslah dikaji terlebih 

dahulu dan di sesuaikan dengan konteksnya. Karena banyak sekali manusia yang 

berkesadaran rendah hanya menuruti apa yang ada pada teks.  

Keempat, “segala sesuatu adalah perwujudan Tuhan” atau dalam filsafat hal 

ini dikenal dengan pantheisme  yaitu sebuah pemahaman yang mengartikan adalah 

Tuhan. Namun tidak diartikan sesempit itu, karena sebenarnya yang dimaksud 

adalah terciptanya segala sesuatu yang ada di alam semesta ini ialah manifestasi 

dari Tuhan yang Esa. Maka dari itu dalam diri segala segala sesuatu terdapat unsur 

Tuhan yang bersemayam padanya.   

Kelima, “hidup, mati, surga, neraka”, Pemahaman Gatholoco tetang kematian 

dan kehidupan sangat berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Karena 

Gatholoco memahami kehidupan yang sebenarnya baru ada setelah terjadinya 
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penyatuan dengan Yang Mahahidup, dan kematian adalah keterbelengguan ruh 

dalam dunia materi dengan kelahirannya yang berulang-ulang. 

Dan saat dia ditanya tentang apakah ia mengingiankan surga dan takut akan 

neraka ?, dia pun menjawab bahwa sesungguhnya surga dan neraka tidak perlu 

ditunggu-tunggu, karena kehidupan di dunia adalah surga dan neraka. Menurut 

Gatholoco surga adalah bentuk dari segala kenikmatan, tetapi neraka adalah 

sebaliknya. Maka dari itu surga dan neraka sudah ada dan dapat dilihat sejak 

sekarang. 

Surga dan neraka bukanlah tujuan yang sesungguhnya, karena mereka 

adalah bentuk dualitas yang  masih harus dilenyapkan. Bahkan pada waktunya jika 

sudah mampu mencapai tingkatan seperti itu, maka akan merasa hidup semata-

mata hanya untuk laku. dalam melakukan apapun tugas dan profesinya ia akan 

selalu teriring dengan do’a yang terus-menerus kepada Tuhan. Karena segala yang 

dilakukan didasari dengan sikap eling (mengingat) kepada Tuhan.78 

Dan yang keenam adalah “manusia yang terjebak pada kulit”, hal ini tersirat 

dalam gambaran teks Suluk Gatholoco, di mana tokoh utama bernama Gatholoco 

yang berparas jelek rupa sesalalu mendapat hinaan dan diunderestimate. Di situ lah 

penulis teks Suluk Gatholoco menunjukan kritik moral bagaimana manusia yang 

terjebak oleh pada kulit, manusia yang tanpa melihat lebih jauh esensi yang 

terdalam dari segala seuatu. Padahal sungguh tidak bijak jika itu terjadi, karena 

untuk menilai sesuatu haruslah menelaah keseluruhan dan menyentuh pada 
                                                           
78 Suwardi Endraswara, Mistik Kejawen “Sinkretisme, Simbolisme, dan Sufisme dlam Budaya Spiritual Jawa”, 
(Yogyakarta: NARASI, 2006), hlm. 163. 
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esensinya, tidak kemudia tergesa-gesa dalam menilai. Karena dalam agama sendiri 

diajarkan untuk menilai seseorang tidak pada penampilannya. 

 

B. Saran 

Bagi penulis, perlunya para pengiat ilmu untuk lebih mengembangkan 

khazanah kajian lokal yang kita miliki. Karena ini adalah salah satu kekayaan yang 

juga harus dijaga. Walaupun banyaknya stigma negatif atas Suluk Gatholoco, yang 

mana membuat teks tersebut dihindari sebagian orang untuk diajarkan. 

Untuk menjadi manusia yang bijak kita tidak boleh menutup sebelah mata, 

untuk melihat atau mengkaji sesuatu. Karena dengan keterbukaan pemikiran dan 

diri, itulah yang akan mengajarkan manusia pada keobjetifan dan untuk mendapat 

nilai yang koheren atas apa yang dikaji.  

Datangnya hikmah tidak hanya dari putih atau hitam melaikan dari segala 

penjuru yang ada. Dengan demikian selayaknya para ilmuan, sejarahwan, atau 

cedekiawan memperhatikan teks-teks seperti Suluk Gatholoco yang sudah mulai 

terkikis oleh peradaban. Dan memberikan sumbangsihnya entah temuan baru 

ataupun kritik yang diberikan.   
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