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SARI 

Prasetyo, Heru. 2009. Cerita Baron Sekeber dalam Serat Babat Pat 

 

SARI 

Prasetyo, Heru. 2009. Cerita Baron Sekeber dalam Serat Babat Pati. Skripsi. 
Sastra Jawa. Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I: Drs. Sukadaryanto, M.Hum., Pembimbing II: 
Yusro Edy Nugroho, S.S, M.Hum. 

Kata Kunci: Serat Babad Pati, Baron Sekeber, struktur naratif. 

Carita babad Baron Sekeber minangka perangan saka carita babad Pati 
kang nyritakake lelana utawa pangumbarane Baron Sekeber saka negara Belanda 
tumuju tanah Jawa sak perlu nggoleki Praja Mataram, nalika semana kang  
jumeneng ratu yaiku Panembahan Senopati. 

Objek kang dikaji sajroning Skripsi iki yaiku struktur naratif  carita Baron 
Sekeber sajroning serat babad Pati, kanthi sub permasalahan: urutan teks, urutan 
kronologis, kadadeyan, wujud lan wacana yaiku bentuk wacana lan substansi 
wacana.  

Penelitian sakjeroning Skripsi iki magunakake pendekatan struktural, 
pendekatan iki menehi kawigaten utawa marang. Struktur carita gegayutan karo 
teori struktur naratif miturut Chatman. Panggonane struktur naratif minagka alat 
lan cara kanggo ndungkap karya sastra kanthi dalan struktur carita. Sumber dhata 
penelitian iki yaiku teks serat babad Pati, dene dhata saka skripsi iki yaiku carita 
ngenani Baron Sekeber.  

Asil saka panelitian iki bisa mengerteni carita Baron Sekeber yaiku 
nyritakake lelana utawa pangumbarane Baron Sekeber saka kaluwarga Baron, 
Baron Sekeber lunga saka negara Belanda tumuju tanah Jawa sakperlu nggoleki 
Praja Mataram lan kepengin ngrebut kuasa saka Panembahan Senopati lan 
kasungsun ana 38 sekuen lan dicaritakake cara kronologis kanti migunaake alur 
maju. Tokoh sajroning carita Baron Sekeber kapilah dadi loro yaiku tokoh 
antagonis yaiku Panembahan Senopati, Adipati Wasis Jayakusuma lan tokoh 
protagonis yaiku Baron Sekeber, Baron Sukmul, Dyah Sari, Sadu Hening lan 
Mbok Randa. Sakjroning carita baron Sekeber latar wektu ana ing abad 16, latar 
tempat ana ing wilayah kejaan Mataram, Gunung Muria, Gua Pateayam dan Desa 
Kemiri, latar sosisal yaiku kehidupan kerajaan. Saking segi pengarang direteni ana 
ing wacana yaiku bentuk wacana dan substansi wacana. 

Saran kang bisa diparingake yaiku supaya carita babad iki terus 
dilestarikake anane dening para pawaca minangkan warisan kang perlu diuri-uri 
pada pemuda supaya gelem sinau nepungi njaga lan nglestarikake utawa nguri-uri 
carita dhaerahe dhewe-dhewe malah bisa supaya diwartakake menyang dhaerah 
liyane. Kajaba iku, saka pamarintah kabupaten pati uga nglaksanakake usaha 
pendataan kanggo nyediani uborampe supaya nggampangake peneliten sakteruse.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.I. Latar Masalah 

Kesusastraan merupakan hasil ciptaan manusia yang dilahirkan dengan 

bahasa tulis maupun lisan yang mencerminkan keadaan masyarakat pemiliknya. 

Sastra merupakan salah satu cabang yang selalu berada dalam peradaban manusia 

sejak ribuan tahun yang lalu. Karya sastra adalah karya seni yang mempersoalkan 

masalah kehidupan dan mampu merekam masalah-masalah yang terjadi. 

Pengarang mengajak pembaca untuk melihat, merasakan, dan menghayati makna 

pengalaman hidup seperti yang ada dalam karya sastra tersebut. Karya sastra juga 

dianggap suatu karya seni yang memiliki budi, imajinasi, dan  karya kreatif yang 

dimanfaatkan sebagai komsumsi intelektual disamping sebagai konsumsi emosi. 

Sastra sebagai bentuk cipta seni sudah selayaknya bersumber pada 

kehidupan yang bertata nilai (Nugroho, 2001:3). Lebih lanjut Nugroho 

menyatakan bahwa pola-pola yang berlaku dalam sebuah karya sastra bukan 

hanya sekedar didorong oleh hasrat penciptaan keindahan semesta, melainkan 

sebagi pembawa misi agung pengaragnya. Misi atau pesan itu tertuang dalam 

suatu teks sastra yang bermedium bahasa. Bahasa sebagai medium sastra 

merupakan sistem ketandaan yang ditentukan oleh konvensi (perjanjian) 

masyarakat (Pradopo, 1995:121). Suatu contoh bahasa Jawa dengan segala 

kompleksitasnya, hanya dapat dipahami oleh para penutur bahasa Jawa atau 

mereka yang mengerti bahasa Jawa.  

1 
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Cerita babat karya para pujangga Jawa dalam penggarapannya akan 

menampilkan tokoh-tokoh pahlawan Jawa, karena di dalam sastra daerah (cerita 

babad) terkadung warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia yang tidak 

hanya akan memperluas wawasan serta  memperkaya khazanah sastra dan budaya 

Indonesia yang juga berarti salah satu alat bantu dalam pendidikan hidup 

bermasyarakat, cerita babad  penting untuk diteliti, baik dari segi struktur, makna, 

isi, maupun filosofinya agar cerita babad  tersebut dapat lebih dipahami isinya dan 

lebih bermanfaat bagi pembaca. 

Pada hakikatnya, cerita babad dapat dijadikan sebagai sarana penyebaran 

kebudayan. Cerita babab didukung serta diyakini oleh masyarakat karena banyak 

manfaat dari cerita tersebut. Cerita babad diperkuat sebagai cerita daerah yang 

berbentuk tulisan.  

Pengungkapan maksud dan petuah (wejangan) dengan menggunakan 

bahasa kias atau pasemon banyak dijumpai pada karya-karya sastra Jawa. Karya 

sastra Jawa pada umumnya sarat dengan nilai-nilai pendidikan, ajaran moral, dan 

ajaran hakikat kesempurnaan hidup. Karya sastra Jawa seperti kakawin, kidung 

dan babad sangat digemari masyarakat Jawa. Dari sekian banyak karya sastra 

Jawa yang tersebut di atas, cerita sejarah sebagai salah satu karya sastra Jawa 

menarik untuk dikaji, karena mengandung nilai-nilai sejarah dan diyakini 

keberadaannya oleh masyarakat. Cerita sejarah juga mengandung nilai-nilai 

pendidikan yang bisa dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan tentang 

kebudayaan Jawa. Telaah terhadap karya sastra termasuk cerita sejarah adalah hal 
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yang cukup menarik dan penting, karena cerita sejarah dapat mengungkapkan hal-

hal yang bersifat simbolis dan filosofis. 

Cerita sejarah juga merupakan bagian dari studi sastra, seperti halnya 

dengan novel, cerpen dan puisi. Sebuah cerita sejarah juga mempunyai unsur-

unsur yang membangun dan saling terkait dan unsur-unsur tersebut perlu sekali 

ditelaah untuk mendapatkan totalitas makna dalam sebuah teks cerita sejarah. 

Telaah terhadap karya sastra termasuk cerita sejarah yang cukup menarik 

dan penting, karena cerita sejarah dapat mengungkapkan hal-hal yang besifat 

simbolis dan filosofis selain dari segi cerita. Salah satu cerita sejarah dari sekian 

banyak cerita yang ada di tanah Jawa adalah cerita dari daerah Pati.   

Pati tergolong daerah tua yang merupakan salah satu sentral dari sekian 

banyak khasanah budaya. Untuk menggali dan melestarikan nilai-nilai budaya 

daerah Pati, kiranya perlu menengok sejarah Pati. Pati yang ada dan terlihat 

sekarang merupakan sebuah perjalanan yang amat panjang. Peristiwa demi 

peristiwa telah menempanya sehingga Pati menemukan identitasnya. Salah satu 

sejarah Pati yang telah dibukukan yaitu Serat Babat Pati, yang merupakan karya 

sastra lama dan ditulis dengan huruf Jawa (katalog naskah nomor 

1603/959.82214/91 tahun 1925, Radya Pustaka, Surakarta). Pada jaman dahulu 

sekitar abad XIII M, pulau Jawa khususnya Jawa Tengah, berdiri kerajaan, dengan 

nama Kerajaan Medang Kamolang yang berada di kota Semarang. Di tahun 1292, 

kerajan tersebut termasuk dalam jaman Mataram Hindu. Peta wilayah Pati 

terpisah dengan pulau Jawa, yang lebih dikenal dengan sebutan Pulau Muria 

(Pulau Sekadu atau Pulau Kayangan). Antara Pulau Jawa dan Pulau Muria 



 4

terdapat Selat Muria sehingga nama Muria sampai sekarang dimanfaatkan untuk 

nama gunung, yaitu ”Gunung Muria”. Dalam cerita Baron Sekeber Gunung Muria 

merupakan latar peristiwa, yaitu pada saat Baron Sekeber mencari  tempat untuk 

bertapa dan lari dari pengejaran Panembahan Senopati, dia pergi ke Gunung 

Muria.   

Serat Babad Pati tersusun atas kumpulan tembang macapat yang terdiri 

dari tiga puluh empat tembang macapat, menceritakan sejarah berdirinya 

Kadipaten Pati atau sekarang disebut sebagai Kabupaten Pati. Dahulu terdapat dua 

kerajaan bernama Paranggaruda dan Carangsoka, dua kerajaan tersebut bertikai 

yang permasalahannya bermula dari keinginan Raja Paranggaruda yang ingin 

melamar Retna Dewi Nawangwulan untuk putranya Raden Menok Josari, namun 

akhirnya gagal. Gagalnya pernikahan Raden Menak Jasari dengan Retna Dewi 

Nawangwulan karena Retno Dewi Nawangwulan mencintai dalang Sapanyana. 

Akibat kejadian itu Raja Paranggaruda tidak terima karena merasa dipermalukan 

dan peperangan terjadi antara kerajaan Paranggaruda dan kerajaan Carangsoka. 

Peperangan tersebut dimenangkan oleh kerajaan Carangsoka sedangkan kerajaan  

Paranggaruda mengalami kekalahan. Setelah kemenangan tersebut kerajaan 

Carangsoka mengalami perluasan wilayah yang sangat luas. Raja Carangsoka 

akhirnya meninggal karena sakit, Raja Carangsoka tidak mempunya keturunan 

yang kemudian pemerintahan digantikan oleh Kembangjaya. Kembangjaya 

kemudian berganti nama menjadi Jayakusuama, Raden Jayakusuma pada akhirnya 

menjadi Adipati di Kemiri. Setelah Raden Jayakusuma meninggal, pemerintahan 

digantikan oleh putra laki-lakinya yang kemudian kadipaten dipindahkan ke 
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Kaborongan dan namaya berubah menjadi negeri Pati. Setelah Putra Jayakusuma 

meninggl pemerintahan diserahkan pada ponakannya yang bernama Tandanegara. 

Tandanegara pun akhirnya meninggal, karena Tandanegara tidak mempunyai 

keturunan, Pati mengalami kekosongan pemerintahan. Raja Pajang mengutus Ki 

Ageng Panjawi untuk menjadi Adipati di Pati, Pati mengalami perluasan wilayah 

yang sangat pesat. Setelah Ki Ageng Penjawi meninggal, pemerintahan di pimpin 

oleh Jaya Kusuma yang merupakan anak kandung Ki Ageng Penjawi. Di bawah 

kepemimpinan Jaya Kusuma, Pati menjadi makmur dan sejahtera tetapi tiba- tiba 

ketenangan masyakat Pati terusik karena kejadian Dyah Sari yang hamil dengan 

setan penunggu kuburan. Setan kuburan yang dimaksud yaitu Baron Sekeber, 

Adipati Jaya Kusuma mencari Baron Sekeber sampai Pateayam. Perkelahian 

antara Adipati Jaya Kusuma dengan Baron Sekeber pun terjadi. Baron Sekeber 

kalah dalam pertarungan melawan Adipati Jaya Kusuma, kemudian berubah 

menjadi seekor kuda dengan nama Juru Taman. Penembahan Senopati 

mengetahuai adik iparnya mempunya kuda sakti bernama Juru Taman, kemudian 

Panembahan Senopati meminta Juru Taman ditukar dengan sapi pragola miliknya. 

Adipati Jaya Kusuma berganti nama menjadi Adipati Pragola, tetapi Adipati 

Pragola sakit hati karena kuda kesayangannya telah diminta oleh Panembahan 

Senopati. Adipati Pragola kemudian jarang menghadap kepada Panembahan 

Senopati yang mengakibatkan Panembahan Senopati menjadi marah. Peperangan 

pun terjadi antara Panembahan Senopati dengan Adipati Pragola dan akhirnya 

Adipati Pragola meninggal di tangan Panembahan Senopati.     
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Dapat diuraikan kembali bahwa tembang macapat dalam puisi lama, 

terdapat aturan-aturan yang mengikatmya. Tembang macapat dengan 

menggunakan aturan-aturan yang  mengikat disebut metrum. Setiap metrum 

memiliki pola tertentu yang bersifat tetap, yaitu jumlah suku kata dalam setiap 

baris (guru wilangan), jumlah baris setiap pada atau bait (guru gatra), dan vokal 

akhir pada tiap liriknya (guru lagu). Spesifikasi antara metrum yang satu dengan 

yang lainnya ditentukan oleh aturan tersebut.    

Tembang macapat mempunyai 11 metrum, yaitu Mijil, Sinom, Gambuh, 

Asmaradana, Darma, Dhandhanggula, Kinanti, Pangkur, Megatruh, 

Maskumambang  dan Pocung (Sardjana:21:1963). Menurut Saputra (21-35:1992) 

tembang macapat mempunyai 9 metrum yaitu Dhandanggula, Sinom, 

Asmaradhana, Durma, Pangkur, Mijil, Kinanthi, Maskumambang, Pocung. Setiap 

metrum memiliki watak yang berbeda, dimana watak-watak tersebut membawa 

jiwa dan fungsi masing-masing metrum. Dhandhanggula memiliki watak manis, 

luwes, dan menyenangkan. Biasanya digunakan untuk memberikan nasihat-

nasihat dan petuah. Durma mempunyai watak semangat yang menyala-nyala, 

emosi, cocok untuk melukiskan suasana tegang. Sinom mempunyai watak grapyak 

”akrab” semarak ”ramah”, dan tepat untuk menyampaikan wejangan, watak 

tembang Asmaradana adalah prihatin, sengseng ”rindu”, sedih karena dirundung 

asmara.  

Tembang macapat yang digunakan pada teks sastra dibagi menjadi 

beberapa pupuh (bab), dan setiap pupuh dibagi menjadi beberpa bait (pada). Satu 

pupuh menyajikan satu jenis metrum tembang macapat yang lain.    
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Penelitian ini sasaranya dikhususkan pada cerita Baron Sekeber dalam 

serat babad Pati. Cerita Baron Sekeber dalam serat babad Pati hanya ditekankan 

pada sepuluh tembang macapat yaitu: Dhandhanggula, Asmaradana, Pangkur, 

Megatruh, Sinom, Asmaradana, Durma, Kinanti, Asmaradana, Pangkur. Jadi di 

dalam Babat Pati cerita Baron Sekeber terdapat dalam tembang macapat yang 

terdiri dari enam macam. Menceritakan petualang atau perjalanan hidup Seorang 

Baron Sekeber yang pergi dari Belanda karena tidak berkenan menjadi patih 

kerajaan saudaranya sendiri.  Baron Sekeber lebih suka mencari kerajaan sendiri, 

kemudian Baron Sekeber memutuskan untuk pergi dari Belanda menuju ke tanah 

Jawa. Sesampainya di tanah Jawa, Baron Sekeber bertemu dengan Panembahan 

Senopati, mereka pun bertarung, setelah lama bertarung tubuh Baron Sekeber 

tidak kuat dan Baron Sekeber pun lari dari arena pertarungan. Dalam 

perjalanannya mencari kesaktian dia bertemu dengan seorang gadis bernama Dyah 

Sari dari Desa Kemiri, Baron Sekeber jatuh cinta dengan Dyah Sari. Setelah dua 

minggu mereka merajut hubungan, Dyah Sari pun hamil dengan Baron Sekeber. 

Desa Kemiri merupakan wilayah dari Kadipaten Pati, sebagai pemimpin 

Kadipaten Pati, Adipati Wasis Jaya Kusuma tidak suka dengan tingkah laku 

Baron Sekeber yang meresahkan warganya. Adipati Wasis segera mengambil 

tindakan dengan menantang Baron Sekeber beradu menyelam dilaut.  Bagi siapa 

yang kalah maka akan menjadi budak yang menang. Pertandiangan pun terjadi, 

karena kepintaran Sang Adipati, Baron Sekeber akhirnya kalah dalam 

pertandingan dan menjadi budak Sang Adipati, yang kemudian merubah dirinya 

menjadi seekor kuda bernama Juru Taman. Mendengar iparnya memiliki kuda 
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yang sangat sakti, Panembahan Senopati meminta Adipati Wasis Jayakusuma 

menghadap ke Mataram sekaligus meminta kuda Juru Taman agar ditukar dengan 

sapi bergola miliknya. Alih-alih ingin menguwasahi Mataram, justru sekarang 

Baron Sekeber jadi budak Mataram yang hina. Walaupun telah menjadi budak 

namun Baron Sekeber tetap pada rencana semula yaitu menghianati Panembahan 

Senopati, setelah kesempatan tiba Baron Sekeber berkhianat terhadap 

Panembahan Senopati dengan merubah dirinya menjadi raja Materam. Tetapi 

dengan kekuatan Sang Guru, Panembahan Senopati mengetahui bahwa Baron 

Sekeber telah menghianatinya. Akhirnya Baron Sekeber tertangkap basah telah 

berhianat, seketika itu pula Baron Sekeber langsung di bunuh oleh Panembahan 

Senopati 

Analisis cerita Baron Sekeber dalam babad Pati akan dikaji dengan 

menggunakan teori struktur naratif Chatman yaitu teori yang menganalisis tentang 

penanda peristiwa (event) dan wujud (existents). Dalam peristiwa sendiri nantinya 

akan dibedakan menjadi dua unsur yaitu tindakan (action) dan kejadian (events/ 

happening). Adapun dalam wujud (existents) terbagi menjadi dua yaitu 

(character) dan latar (setting). Dari kajian ini akan didapat urutan peristiwa logis 

dan kronologis yang terdapat dalam cerita Baron Sekeber, dari sisi penokohan 

juga nantinya akan diketahui bagaiman watak tokoh-tokoh  yang ada dalam cerita 

Baron Sekeber versi serat babad Pati.  

Skripsi ini diharapkan memberi sumbangan pada karya sastra lama 

khususnya babad agar dapat  lestari dan bisa dinikmati oleh generasi penerus, 

karena karya sastra lama dapat memberikan khazanah ilmu pengetahuan yang 
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beraneka ragam. Penggalian karya sastra lama yang tersebar di daerah-daerah ini, 

akan menghasilkan ciri-ciri khas kebudayaan daerah, yang meliputi pandangan 

hidup serta landasan falsafah yang mulia dan tinggi nilanya. Modal semacam itu, 

tersimpan dalam karya sastra daerah, sehingga pada akhirnya dapat  menunjang 

kekayaan sastra indonesia pada umumnya.  

Pemeliharaan, pembinaan dan penggalian sastra daerah jelas akan besar 

sekali bantuannya dalam usaha untuk membina kebudayaan nasional pada 

umumnya dan pengarahan pendidikan pada khususnya. 

  Alasan penili meneliti cerita Baron Sekeber  karena cerita Baron Sekeber 

menarik untuk diteliti, alur cerita yang beruntun menjadikan cerita Baron Sekeber 

cocok untuk diteliti menggunakan teori struktur naratrif. Penggunaan struktur 

naratif merupakan alat dan cara untuk membongkar karya sastra lewat struktur 

cerita. Berdasarkan teori struktur naratif Chatman, untuk mengetahui peristiwa-

peristiwa dalam cerita yang terangkai dalam peristiwa-peristiwa naratif yang 

terbagi dalam unit-unit naratif dan di dalam unit-unit cerita , antara unit cerita 

yang satu dengan yang lain saling berhubungan. 

Alasan utama yang mendorong penelitian cerita  Baron Sekeber adalah 

untuk mengantisipasi punahnya keanekaragaman budaya Jawa khususnya cerita 

babad agar tidak hilang dari masyarakat sesuai perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

memungkinkan hubungan manusia semakin mudah, cepat, dan lancar, misalnya 

dengan hadirnya media elektronik dan transportasi, dampak ini akan membawa 
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akibat terjadinya kontak budaya yang saling mempengaruhi antara suatu budaya 

dengan budaya lain.  

Eksistensi cerita  Baron Sekeber sampai saat ini adalah masih banyaknya 

masyarakat yang belum mengetahui alur cerita secara jelas. Khususnya pada 

daerah diluar Pati, generasi muda sekarang banyak yang tidak tahu tentang cerita 

babad. Mereka lebih menyukai cerita novel, cerpen dan cerita seri dibandingkan 

dengan cerita babab. Para orang tua sekarang juga sudah jarang memberi 

pengetahuan tentang cerita babad yang ada di lingkungan mereka, bahkan di 

sekolah pun kurang diajarkan mengenai cerita babad daerah mereka sendiri.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat 

dikemukakan rumusan masalah yang akan diambil sebagai berikut: 

Bagaimana struktur naratif  cerita  Baron Sekeber dalam serat babad Pati 

menurut teori Chatman? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

 Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan dan mengetahui struktur naratif cerita  Baron Sekeber dalam 

serat  babad menurut teori Chatman. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

 Hasil kajian penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

mengembangkan ilmu sastra, khususnya dalam bidang cerita babad. Juga 

diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang cerita 

babad dan memberikan sumbangan bagi kemajuan pendidikan sosial budaya pada 

dunia pendidikan maupun masyarakat. Selain itu hasil kajian ini diharapkan 

bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memahami cerita 

babad sehingga masyarakat dapat mengambil nilai-nilai yang terkandung di dalam 

cerita babad hingga tumbuh keinginan untuk melestarikan cerita babad sebagai 

khasanah budaya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORITIS 

 

2.1. Struktur Naratif Model Seymour Chatman 

 Analisis naratif berawal dari kajian di bidang linguistik sebagai modelnya 

selanjutnya berkembang sampai pada tingkat wacana (Barthes dalam 

Sukadaryanto 1996:18). Perkembangan secara luas dipergunakan di bidang sastra. 

Penggunaan teori naratif berguna untuk mengungkapkan nilai kesusastraan bagi 

suatu karya satra dari sudut karya sastra itu sendiri lewat pengarang kepada 

pembacanya. Pengkajiaan karya sastra semacam itu termasuk dalam kajian di 

bidang puitika (Rimmon-Kenan dalam Sukadaryanto 1996:118).   

 Propp dianggap sebagai strukturalis pertama yang membicarakan secara 

serius struktur naratif, sekaligus memberikan makna baru terhadap dikotomi 

fabula dan sjuzhet. Objek penelitian Propp adalah cerita rakyat, seratus dongeng 

Rusia yang dilakukan tahun 1928 dan baru dibicarakan secara luas tahun 1958. 

Propp (1987: 93-98) menyimpulkan bahwa semua cerita yang diselidiki memiliki 

struktur yang sama. Artinya, dalam sebuah cerita para pelaku dan sifat-sifatnya 

dapat berubah, tetapi perbuatan dan peran-perannya sama. Oleh karena itu, 

penelitian Propp disebut sebagai usaha untuk menemukan pola umum plot 

dongeng Rusia, bukan dongeng pada umumnya.  

 Menurut Jokomono (1998:32) analisis struktural suatu teks satra 

dibedakan oleh Junus antara analisis teks dengan pendekatan formalisme dan 

analisis teks dengan pendekatan strukturalisme. Pendekatan formalisme mengarah 

  12 
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pada usaha pencarian bentuk-bentuk formal seperti: tema, plot, dan amanat 

sedangkan pendekatan strukturalisme mengarah pada usaha penjelasan teks.  

 Penggunaan teori naratif dalam dunia sastra merupakan alat untuk 

membongkar karya sastra lewat struktur cerita. Menurut Chamah- Soeratno dalam 

salah satu makalahnya, disebutkan bahwa struktur naratif merupakan perwujudan 

bentuk penyajian peristiwa yang menjadi pokok pembicaraan dalam wacana 

dengan berbagai relasi yang mengaitkan peristiwa (Sukadaryanto 1996:118). 

 Kaum strukturalisme beranggapan bahwa struktur teks naratif dapat 

dibedakan menjadi dua bagian. Bagian yang pertama yaitu berwujud cerita (story) 

dan bagian kedua berwujud wacana (discourse). Cerita merupakan isi dari 

ekspresi naratif, sedangkan wacana merupakan bentuk dari sesuatu yang 

diekspresikan (Chatman dalam Sukadaryanto 1996:12). Cerita terdiri dari 

peristiwa (events) dan wujud keberadaannya atau eksistensinya (existensi) 

peristiwa itu sendiri berupa tindakan, aksi (action) dan kejadian (happenings). 

Wujud eksistensinya terdiri dari tokoh (charakters) dan latar (setting).  

 Chatman menganggap bahwa pembagian unsur teks ke dalam unsur cerita 

isi (content) dan wacana (ekspresi/ expression) belum cukup. Sebab hal itu belum 

dapat dipakai untuk menangkap semua elemen situasi komunikasi. Oleh karena 

itu, Chatman dengan mendasarkan diri pada teori Saussure dan Hjemslev 

menambahkan rincian untuk kedua aspek di atas, yaitu masing-masing dengan 

aspek substansi (substance), inti masalah, dan bentuk (form). Dengan demikian 

unsur teks naratif itu sebagai fakta semiotik terdiri dari unsur: substansi isi 

(substance of content), bentuk isi (form of content), substansi ekspresi (substance 
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of expression), dan bentuk ekspresi (form of exspession). (Chatman dalam 

Nurgiyantoro 2002:27). 

 Menurut Chatman aspek cerita yang terdiri dari peristiwa (yang berunsur 

aksi dan kejadian) dan wujud keberadaannya, eksistensi (yang berunsur karakter 

dan setting) merupakan aspek bentuk isi. Wacana adalah kesuluruhan semesta, 

berbagai bentuk kemungkinan objek dan peristiwa (kejadian), baik yang ada di 

dunia nyata maupun di dunia imajinatif, yang dapat diimajinasikan ke dalam 

karya naratif sebagaimana yang tersaring lewat kode sosial budaya pengarang    

(Chatman dalam Nurgiyantoro 2002:27). 

 Chatman (1980:19), mengemukakan pernyataan yang lebih sederhana 

bahwa komponen cerita mengacu pada segala apa yang dideskripsikan dengan 

perantara medium bahasa di dalam teks naratif .  Sedangkan komponen wacana 

lebih menempatkan posisi kestatusannya sebagai alat yang mempertemukan 

jalinan komunikasi antara penulis (pihak yang mempergunakan komponen 

wacana sebagai alat untuk mengekspresikan komponen cerita ke dalam teks 

naratif hasil karyanya) dan pembaca (pihak yang mempergunakan komponen 

wacana yang menjadi alat baginya untuk meresepsi komponen dari teks naratif 

yang berada dalam rengkuh kegiatan pembacanya). 

 Menurut Rimmon –Kenan (dalam Chatman 1980:34) Pengekspresian 

suatu cerita dapat dimasukkan ke dalam terminologi narration. Terminologi 

narration ini merujuk pada dua hal, yaitu: proses yang menempatkan narrative 

(sejajar dengan komponen story-nya Chatman) sebagai message atau pesan naratif 

yang dapat di kode verbalkan (sejajar dengan komponen discourse-nya Chatman) 
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yang ditransmisikan dari addresser (dalam hal ini penulis) kepada addrese (dalam 

hal ini pembaca) dan bahasa sebagai kode verbal yang menjadi medium dalam 

proses pentransmisian message  itu yang berwujud teks sebagai alat komunikasi. 

Teks naratif secara singkat dapat dilihat dalam bentuk diagram berikut (Chatman 

dalam Nurgiyantoro 2002:28). 

  

 

 

 

                               

Teks Naratif             

  

Cerita 

Bentuk 

Substansi 

Wacana 

Bentuk  

Substansi

Wujud 

Struktur transmisi 
naratif (modus, kala, 
perspektif, dll). 

Keseluruhan Semesta 
(nyata dan imajinatif) 

Tokoh 

Latar 

Kejadian 

Peristiwa 

Tindakan 

 

 

Wujud ekspresi 
(verbal, sinesmatis, 
patomim, gambar, 
dll). 

 

 

 

Menurut  Chatman analisis struktur naratif terbagi dalam segmen-segmen 

yang didasarkan pada unit fungsi. Segmen tersebut disebut sekuen atau rangkaian 

kejadian yang berupa urutan-urutan logis inti yang terbentuk karena adanya 

hubungan yang erat. Sekuen itu apabila salah satu bagiannya tidak mempunyai 

hubungan dengan sekuen sebelumnya berarti sekuen itu dalam kondisi membuka 

tindakan yang lebih lanjut disebut dengan istilah kernel. Sekuen dalam kondisi 
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menutup dan bagian-bagian lainnya tidak menimbulkan tindakan lebih lanjut 

disebut dengan satellite. Kernel akan membentuk kerangka cerita dan diisi oleh 

satellite sehingga menjadi bagan sebuah cerita (Chatman dalam Sukadaryanto 

1994:117). 

 Struktur naratif merupakan perwujudan bentuk penyajian peristiwa yang 

menjadi pembicara dalam wacana dengan berbagai relasi yang mengaitkan 

peristiwa. Struktur naratif merupakan penanda peristiwa (event) dan wujud 

(existents). Dalam peristiwa terdapat dua unsur yaitu berupa tindakan (action) dan 

kejadian (events/ happening). Peristiwa terjadi melalui analisis pemaparan insiden 

sedangkan tindakan tercermin lewat analisis aspek religi dan disana ada tindakan 

tokoh dalam cerita. Eksistensi berisi watak (charakter) dan latar (setting). 

 Dalam berbagai literatur berbahasa inggris, sering ditemukan penggunaan 

istilah action (aksi, tindakan) dan event (peristiwa, kejadian) secara bersama atau 

bergantian, walau istilah itu menyaran pada dua hal yang berbeda. Action 

merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seorang tokoh (manusia), misalnya 

memukul, memarahi, dan mencintai. Event dipihak lain, lebih luas cakupannya 

sebab dapat menyaran pada sesuatu yang dilakukan dan dialami tokoh manusia 

dan sesuatu yang di luar aktivitas manusia, misalnya peristiwa alam seperti banjir, 

gunung meletus atau sesuatu yang lain (Nurgiyantoro 2002:117). 

2.1.1 Peristiwa 

 Menurut Luxemburg (dalam Nurgiyantoro 2002:118) peristiwa dapat 

dibedakan ke dalam kategori tergantung dari mana ia dilihat, dalam hubungannya 

dengan pengembangan plot atau perannya dalam penyajian cerita. Peristiwa dapat 
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dibedakan ke dalam tiga jenis yaitu peristiwa fungsional, peristiwa kaitan dan 

peristiwa acuan, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Peristiwa fungsional adalah peristiwa-peristiwa yang menentukan dan 

mempengaruhi perkembangan plot. Urut-urutan peristiwa fungsional 

merupakan inti cerita sebuah karya fiksi yang bersangkutan. Kehadiran 

peristiwa-peristiwa itu dalam kaitannya dengan logika cerita merupakan 

suatu keharusan. Jika sejumlah peristiwa fungsional ditanggalkan, hal itu 

akan menyebabkan cerita menjadi lain atau bahkan menjadi kurang logis. 

b. Peristiwa kaitan adalah peristiwa-peristiwa yang berfungsi mengaitkan 

peristiwa-peristiwa penting dalam pengurutan penyajian cerita (secara 

plot). Peristiwa kaitan kurang mempengaruhi pengembangan plot cerita, 

sehingga seandainya ditanggalkan pun ia tidak akan mempengaruhi logika 

cerita. 

c. Peristiwa acuan adalah peristiwa yang tidak secara langsung berpengaruh 

atau berhubungan dengan perkembangan plot, melainkan mengacu pada 

unsur-unsur lain, misalnya berhubungan dengan masalah perwatakan atau 

suasana yang melingkupi batin seorang tokoh. Dalam hubungan ini 

bukannya alur dan peristiwa-peristiwa penting yang diceritakan, 

melainkan bagaimana suasana alam dan batin dilukiskan (Luxemburg 

dalam Nurgiyantoro 2002:119). 

 Menurut Berthes (dalam Chatman 1978:32) membagi peristiwa menjadi 

dua yaitu: (1) Peristiwa pertama (mayor events), adalah peristiwa-peristiwa yang 
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diutamakan, (2) Peristiwa pelengkap (minor events), yaitu peristiwa-peristiwa 

yang hanya sebagai pelengkap atau peristiwa yang tidak diutamakan. 

 Chatman menyatakan bahwa peristiwa utama tersebut sebagai kernel 

(kernels) dan peristiwa pelengkap sebagai satelit (satelits). Kernel sangat 

menentukan perkembangan plot (cerita) sehingga tidak dapat dihilangkan karena 

akan merusak logika cerita (Chatman 1978:31-32). Satelit ditampilkan untuk 

menunjukan eksistensi kernel. Fungsi satelit adalah untuk mengisi, melengkapi 

dan menghubungkan di antara kernel. Kehadiran satelit dapat berada sebelum atau 

sesudah kernel. Satelit dapat dihilangkan tanpa merusak logika cerita tetapi bisa 

mengurangi keindahan cerita.  

 Chatman (dalam Nurgiantoro 2002:120-121) membedakan peristiwa 

menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

a. Kernel (kernels) adalah peristiwa utama yang menentukan perkembangan 

plot. Kernel merupakan momen naratif yang menaikkan inti permasalahan 

pada arah seperti yang dimaksudkan oleh peristiwa. Kernel tidak dapat 

dihilangkan karena akan merusak logika cerita. 

b. Satelit (satelits) adalah peristiwa pelengkap yang ditampilkan untuk 

menunjukan eksistensi kernel. Satelit tidak mempunyai fungsi menentukan 

arah perkembangan atau struktur cerita. Satelit dapat dihilangkan tanpa 

merusak logika cerita, namun bisa mengurangi keindahan cerita.  

 Menurut Chatman peristiwa-peristiwa dalam sebuah cerita saling 

berhubungan atau berkaitan dalam tatanan sebab-akibat. Efek yang satu 

merambah ke efek yang lain sehingga pada gilirannya tiba pada efek final 
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(Chatman 1978:26). Peristiwa dalam sebuah cerita pasti ada pelaku yang 

melakukan tindakan serta akan tercermin karakter dari tindakan dalam cerita. 

 Pada prinsipnya, peristiwa-peristiwa naratif mayor (kernel) memiliki 

perbedaan struktur dengan peristiwa-peristiwa naratif minor (satellites). 

Perbedaan itu terletak pada karakteristik masing-masing. Karakteristik struktur 

peristiwa-peristiwa naratif mayor (kernels) membentuk suatu hierarki dan 

hubungan logis dengan elemen-elemen bawahannya (satellites). Karakteristik 

struktur peristiwa-peristiwa naratif minor (satellites) tidak membentuk suatu 

hierarki dan hubungan logis dengan peristiwa-peristiwa minor (satellites) lainnya 

(Chatman 1978:40). 

 Unsur-unsur peristiwa berkaitan satu dengan yang lain membentuk 

hubungan sebab akibat. Untuk melihat hubungan sebab akibat terlebih dahulu 

harus dilihat dari urutan satuan-satuan naratifnya. Peristiwa-peristiwa dalam 

sebuah cerita pasti ada pelaku yang melakukan tindakan serta akan tercermin 

karakter dari tindakan dalam sebuah peristiwa. 

2.1.1.1 Tindakan 

 Tindakan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh (seorang) tokoh 

(manusia), misalnya memukul, memarahi, dan mencintai (Burhan Nurgiyantoro 

1994: 117). 

2.1.1.2 Kejadian 

 Kejadian, dipihak lain, lebih luas cakupannya sebab dapat menyaran pada 

sesuatu yang dilakukan atau dialami tokoh manusia dan sesuatu yang diluar 

  



 20

aktivitas manusia, misalnya peristiwa alam seperti banjir, gunung meletus, atau 

sesuatu yang lain (Burhan Nurgiyantoro 1994: 117). 

2.1.2 Wujud  

Wujud eksistensinya terdiri dari tokoh (character) dan unsur-unsur latar 

latar (items of setting).  

2.1.2.1 Penokohan 

 Dalam karya naratif tokoh dan penokohan merupakan unsur yang penting. 

Menurut Chatman tokoh merupakan orang yang melakukan tindakan. Tokoh 

merupakan tangkapan secara sederhana atas konsep “ person” untuk beberapa 

alasan antara kulit buku aktor dengan panggungnya dan adegan yang kelihatan 

seperti sebuah aksioma tak terkatakan, entitas kebisuan yang mengikuti simbol 

(Chatman,1978:73).   

 Tokoh merupakan pelaku dan penderita berbagai peristiwa yang 

dikisahkan. Penggunaan istilah ”Karakter” (character) sendiri berbagai literatur 

bahasa Inggris menyatakan pada dua pengertian yang berbeda, yaitu sebagai 

tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan, dan sebagai sikap, ketertarika, keinginan, 

emosi, dan prinsip moral yang dimiliki tokoh-tokoh tersebut (Staton dalam 

Nurgiyantoro 2002:165). 

  Abram mengungkapkan bahwa tokoh cerita adalah orang-orang yang 

ditampilkan dalam suatu karya sastra naratif atau drama yang oleh pembaca 

ditafsirkan memiliki kualitas moral yang cenderung tertentu seperti yang 

diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan (Abram 

dalam Nurgiyantoro 2002:165). 
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 Pemahaman terhadap tokoh cerita harus dilakukan berdasarkan plot. 

Keberadaan seorang tokoh yang membedakannya dengan tokoh-tokoh lain lebih 

ditentukan oleh plot. Penafsiran terhadap sikap, watak dan kualitas pribadi 

seorang tokoh sangat mendasar diri pada apa yang diucapkan dan apa yang 

dilakukan. Hal itu berdasarkan asumsi bahwa ucapan dan tindakan seseorang akan 

mencerminkan perwatakannya. Kesemuanya itu menunjukan betapa adanya saling 

ketergantungan yang amat erat antara penokohan dan pemplotan. Menurut Henry 

James, jati diri seorang tokoh ditentukan oleh peristiwa-peristiwa yang 

menyertainya dan sebaliknya, peristiwa-peristiwa itu sendiri merupakan pelukisan 

tokoh (Henry james dalam Nurgiyantoro 2002:173). 

 Menurut pandangan kaum Formalisme dan beberapa strukturalisme (dalam 

Chatman, 1978:75) menyatakan bahwa tokoh-tokoh merupakan produk plot yang 

statusnya fungsional dan bagi mereka pendek kata, partisipan atau aktan lebih dari 

pada personanges. Para pakar Narotologi (dalam Chatman 1978:76) juga 

menyatakan bahwa tokoh lebih memiliki arti pada akhir cerita. Tokoh merupakan 

produk kombinasi-kombinasi secara relatif dan stabil, serta tidak kurang lebih 

kompleks (keterkaitan lebih atau kurang kongkruen, lebih atau kurang figur-figur 

kontradiktif, perbedaan karakteristik). Kompleksitas ini menentukan kepribadian 

tokoh(Barthes dalam Chatman 1978:78). 

 Tokoh dapat digolongkan ke dalam jenis peranannya, berdasarkan  segi 

peranan dan pentingnya tokoh dalam cerita dibagi menjadi tokoh utama (central 

charakter) dan tokoh tambahan (peripheral charakter). Tokoh utama adalah tokoh 

yang diutamakan penceritaannya dalam cerita yang bersangkutan, sedangkan 
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tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak utama kedudukanya di dalam cerita 

(Nurgiyantoro 2002:176-177).  

 Dilihat dari fungsi penampilan, tokoh dapat dibedakan ke dalam tokoh 

protagonis dan tokoh antagonis.  Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita 

kagumi, yang salah satu jenisnya secara populer disebut hero, tokoh yang 

merupakan pengejawantahan norma-norma, nilai-nilai yang ideal bagi kita. Tokoh 

antagonis adalah tokoh penyebab terjadinya konflik. Tokoh antagonis beroposisi 

dengan tokoh protagonis secara langsung maupun tidak langsung, bersifat fisik 

maupun batin (Altenbern dan Lewis dalam Nurgiantoro 2002:178-179). 

 Menggunakan istilah “ Karakter “ (character) sendiri dalam berbagai 

literatur bahasa inggris menyaran pada dua pengertian yang berbeda yaitu sebagai 

tokoh-tokoh cerita yang ditampilkan dan sebagai sikap, ketertarikan, keinginan, 

emosi dan prinsip moral yang dimiliki tokoh-tokoh tersebut (Stontan dalam 

Nurgiyantoro 2002:165). Dengan demikian Character dapat berarti pelaku cerita 

dan dapat pula berarti perwatakan antara seorang tokoh dengan perwatakan yang 

dimilikinya. Memang merupakan suatu kepaduan yang utuh, penyebutan nama 

tokoh tertentu tak jarang langsung mengisyaratkan kepada kita perwatakan yang 

dimilikinya. 

2.1.2.2  Latar 

 Menurut Abram (dalam Nurgiyantoro 2002:216) menyebutkan latar atau 

setting disebut juga sebagai landasan tumpu, menyarankan pada pengertian 

tempat, hubungan waktu dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-

peristiwa yang dicerminkan. 

  



 23

 Menurut Chatman elemen-elemen latar atau setting dapat melayani atau 

mencerminkan berbagai fungsi. Setting merupakan perangkat-perangkat yang 

menghidupkan tokoh (sets the character off) dalam arti figuratif  yang tidak lazim 

dari ekspresi itu: adalah tempat dan koleksi objek-objek “Melawan” yang aksi-

aksi dan nafsu-nafsunya yang secara tepat muncul Chatman (1978:98).  

 Menurut Nurgiyantoro unsur latar dibedakan menjadi tiga unsur pokok 

yaitu:  

a. Latar tempat, latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang 

diceritakan dalam sebuah karya fiksi. Unsur tempat yang dipergunakan 

mungkin berupa tempat-tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, 

mungkin lokasi tertentu tanpa nama jelas. 

b. Latar waktu, latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” tersebut 

biasanya dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya 

atau dapat dikaitkan dengan peristiwa sejarah.  

c. Latar sosial, latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan 

perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan 

dalam fiksi. Tata cara kehidupan sosial mencakup berbagai masalah dalam 

lingkup yang cukup kompleks. Hal tersebut dapat berupa kebiasaan hidup, 

adat istiadat, tradisi, keyakinan, pandangan hidup, cara pikir, sikap dan 

lain-lain yang tergolong latar spiritual dikemukakan sebelumnya. Selain 

itu, latar sosial juga berhubungan dengan status sosial tokoh yang 

bersangkutan, misalnya rendah, menengah, dan atas (Nurgiantoro 

2002:227-237). 
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Menurut Aminuddin (2002:67-69) menyatakan setting adalah latar 

peristiwa dalam karya fiksi, baik berupa tempat, waktu, maupun peristiwa, serta 

memiliki fungsi fisikal dan fungsi psikologis.   

Menurut Sudjiman (dalam Harjito 1998:27) menyatakan latar adalah 

segala petunjuk, keterangan, acuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, dan 

suasana terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra; dan dapat dibedakan 

menjadi dua yakni 1) Latar sosial yang merupakan gambaran masyarakat, adat 

istiadat, cara hidup dan bahasa. 2) Latar material adalah gambaran suatu tempat 

secara fisik. Jadi kegunaan latar dalam cerita, tidak hanya sekedar sebagai 

petunjuk kapan dan dimana cerita itu terjadi, melainkan juga sebagai tempat 

pengambilan nilai-nilai yang ingin diunkapkan dan dipesankan pengarang melalui 

karyanya itu. 

2.1.3 Subtansi 

 Substansi cerita yang berupa keseluruhan semesta (baik yang nyata 

maupun yang hanya imajinatif) yang tidak secara tegas ditunjukan sebagai aspek 

fiksi. Unsur semesta, sebagai sesuatu yang berada di luar karya sastra yang 

menjadi sumber penulisan peniruan-kreatif dalam karya, barangkali dapat 

dikaitkan dengan unsur ekstrinsik (Burhan Nurgiyantoro 1994: 28). 

2.2 Wacana 

 Komponen wacana (discourse) merupakan penanda (signifier) yang 

mengakibatkan cerita (story) dapat menemukan bentuk pengkomunikasiannya. 

 Aspek wacana terdiri dari unsur bentuk wacana dan substansi wacana. 

Unsur bentuk wacana berupa struktur tranmisi naratif (dapat juga disebut: wacana 
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naratif) yang terdiri dari unsur-unsur seperti urutan (linearitas) penceritaan atau 

susunan, modus, kala, perspektif atau sudut pandang, dan lain-lain. Unsur 

substansi wacana bersujud media, sarana, yang dapat dipergunakan untuk 

mengkomunikasiskan sesuatu (gagasan, cerita) yang ingin diungkapkan. Ia dapat 

berupa media verbal, seperti teks naratif atau karya fiksi, sinetis, pantomim, 

gambar, dan lain-lain (Burhan Nurgiyantoro 1994: 27). 

 Kategoti modus mengemukakan tingkat kehadiran peristiwa yang 

diceritakan dalam teks. Kategori kala menyinggung hubungan antara dua jalur 

waktu: yaitu jalur waktu dalam wacana fiksi (tampak dari rangkaian huruf-huruf 

yang linear pada suatu halaman atau pada halaman-halaman dalam satu jilib) dan 

jalur waktu dalam alam fiksi yang jauh lebih rumit (Todorov 1987: 25).    

 Pengertian sekitar sudut pandang yaitu menyaran pada cara sebuah cerita 

dikisahkan. Ia merupakan cara atau pandangan yang dipergunakan pengarang 

sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa 

yang membentuk cerit dalam sebuah karya fiksi kepada pembaca (Abram dalam 

Burhan Nurgiyantoro 1994: 248).  

Sudut pandang dapat dibagi menjadi tiga adalah yang pertama sudut 

pandang persona ketiga”Dia” yaitu seseorang yang berada diluar cerita yang 

menampilkan tokoh-tokoh cerita dengan menyebut nama, atau kata ganti: ia, dia, 

mereka, yang kedua sudut pandang persona pertama ”Aku” yaitu seseorang ikut 

terlibat dalam cerita, ia adalah si ”Aku” tokoh yang berkisah, mengisahkan 

kesadaran dirinya sendiri, yang ketiga sudut pandang campuran yaitu pengarang 
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dapat berganti-ganti dari teknik yang satu ke teknik yang lain untuk sebuah cerita 

yang dituliskan (Burhan Nurgiyantoro 1994: 256-271)..   

 Bertolak dari pandangan Chatman (1980:19), dapat dikemukakan 

pernyataan yang lebih sederhana bahwa komponen cerita mengacu pada segala 

apa yang dideskripsikan dengan perantara medium bahasa di dalam teks naratif 

sedangkan komponen wacana lebih menempatkan posisi kestatusannya sebagai 

alat yang mempertemukan jalinan komunikasi antara penulis (pihak yang 

mempergunakan komponen wacana sebagai alat untuk mengekspresikan 

komponen cerita ke dalam teks naratif hasil karyanya) dan pembaca (pihak yang 

mempergunakan komponen wacana menjadi alat baginya untuk meresepsi 

komponen cerita dari teks naratif yang berada dalam rengkuh kegiatan 

pembacanya ). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan adalah suatu cara pandang yang dijadikan pegangan dalam 

memandang suatu objek yang dikaji. Berangkat dari suatu pemahaman bahwa teks 

sastra adalah sebuah struktur yang bermakna, maka dalam hal ini digunakan 

pendekatan struktural pendekatan ini memberikan perhatian utama terhadap struktur 

teks cerita dengan teori struktur naratif menurut Chatman. Penggunaan struktur 

naratif merupakan alat dan cara untuk membongkar karya sastra lewat struktur cerita. 

Berdasarkan teori struktur naratif Chatman, untuk mengetahui peristiwa-peristiwa 

dalam cerita yang terangkai dalam peristiwa-peristiwa naratif yang terbagi dalam 

unit-unit naratif dan di dalam unit-unit cerita , antara unit cerita yang satu dengan 

yang lain saling berhubungan. 

 Dapat dikatakan bahwa struktur naratif dalam cerita Baron Sekeber dapat 

diketahui melalui insiden-insiden yang ada dalam cerita. Insiden adalah peristiwa atau 

kejadian yang terkandung dalam cerita, baik yang besar maupun yang kecil. Secara 

keseluruhan insiden-insiden ini menjadi kerangka yang membangun atau membentuk 

suatu cerita. Insiden merupakan peristiwa atau kejadian yang beisi tindakan atau 

aktivitas tokoh ataupun diluar tokoh yang menyebabkan peralihan dari satu keadaan 
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ke keadaan yang lain. Untuk mengetahui insiden-insiden yang ada dalam cerita dapat 

dilihat pada tokoh dan peristiwanya. 

3.2. Sasaran Penelitian 

 Sasaran penelitian ini adalah struktur naratif dengan menggunakan teori 

struktur naratif Chatman dalam taks cerita Baron Sekeber dalam Serat Babad Pati.

 Sumber data dalam penelitian ini berupa teks Serat Babad Pati. Sedangkan 

data dalam penelitian ini berupa cerita  Baron Sekeber.  

 3.3. Teknik Analisis Data 

 Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan 

metode analisis deskriptif. Sebelum dilakukan analisis mengenai struktur cerita, 

terlebih dahulu dibuat insiden-insiden yang menunjukkan peristiwa dan tindakan 

tokoh-tokoh dalam cerita Baron Sekeber, karena struktur cerita dapat ditemukan 

melalui insiden-insiden tersebut. Sesuai dengan metode analisis deskriptif, maka pada 

kejadian ini cerita dianalisis dengan mendeskripsikan data mengenai bentuk cerita 

yang berisi peristiwa dan wujud.   

3.4. Prosedur Analisis Data 

 Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis melalui empat tahapan yaitu 

sebagai berikut : 
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1. Menyusun cerita rakyat Baron Sekeber ke dalam bentuk unit naratif atau 

satuan cerita 

2. Membuat urutan logis dan urutan kronologis  yang ada dalam unit naratif 

atau satuan cerita. 

3. Menentukan insiden-insiden dalam cerita Baron Sekeber berdasarkan 

peristiwa dan tindakan yang dilakukan tokoh-tokoh cerita 

4. Mencari dan mencatat peristiwa dan wujud dalam cerita Baron Sekeber 

5. Menganalisis peristiwa dan wujud dalam cerita. 

6. Menyimpulkan hasil yang didasarkan pada analisis data secara 

keseluruhan. 
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BAB IV 

STRUKTUR NARATIF CERITA BARON SEKEBER 

 DALAM SERAT BABAD PATI 

 

4.1 Struktur Naratif Cerita  Baron Sekeber dalam Serat Babab Pati 

 Cerita babad terdiri atas berbagai unsur yang saling berkaitan. Untuk 

memamahami sebuah cerita babad terlebih dahulu mengkaji unsur-unsurnya, 

sehingga akan diketahui jalinan antar unsur-unsur tersebut sebagai satu kesatuan. 

 Kajian ini bisa dicari menggunakan analisis struktur naratif yang 

dikemukakan oleh Chatman. Struktur naratif merupakan perwujudan bentuk 

penyajian peristiwa yang menjadi pembicaraan dalam wacana dengan berbagai 

realita yang mengaitkan peristiwa. Struktur naratif juga merupakan penanda 

peristiwa (even) dan wujud (existent). Dalam peristiwa terdapat dua unsur yaitu 

kejadian (happening) dan tindakan (action) yang masing-masing mempunyai 

kedudukan yang berbeda-beda, sedangkan wujud berisi tokoh (character) dan 

latar (setting). 

 

4.2. Urutan Sekuen Cerita  Baron Sekeber dalam Babad Pati 

 Urutan sekuen cerita Baron Sekeber dalam serat babad Pati adalah 

sebagai berikut : 

1. Baron Sukmul menyuruh adiknya yaitu Baron Sekeber untuk menjadi 
patih di kerajaannya. 

2. Baron Sekeber pergi dari Belanda menuju Jawa untuk mencari kerajaan 
Mataram.   
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3. Baron Sekeber berada  di atas  Pulau Jawa, segera  menukik kebumi dan 
sampailah di  Palembang. 

4. Baron Sekeber belajar tata cara orang Jawa dengan seorang pendeta di 
Palembang. 

5. Baron Sekeber melanjutkan perjalanannya menuju Mataram untuk mencari 
Panembahan Senopati. 

6. Baron Sekeber melihat gumpalan asap yang berwarna kuning dan Baron 
Sekeber mendekat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi.  

7. Baron Sekeber terkena tulah dan jatuh duduk ke tanah. 

8. Baron Sekeber melihat ada seorang yang sedang duduk diatas batu, 
ternyata orang yang sedang duduk itu adalah Panembahan Senopati dan 
perkelahian pun terjadi 

9. Baron Sekeber kalah dalam perkelahian melawan Penembahan Senopati 
dan Baron Sekeber malarikan diri menuju Gunung Murya. 

10. Baron Sekeber sampai di Gunung Pateayam bermaksud akan bertapa di 
gunung tersebut. 

11. Baron Sekeber menjumpai seseorang yang sudah tua sedang merunduk di 
muka gua angker bernama Sadu Hening. 

12. Baron Sekeber membunuh Sadu Hening, untuk memperlancar 
pertapaannya. 

13. Baron Sekeber pergi berkeliling di desa Kemiri untuk melihat daerah 
jajahannya sebelum bertapa di gua. 

14. Baron Sekeber bertemu dengan seorang gadis cantik di desa Kemiri dan 
berkenalan. 

15. Baron Sekeber jatuh cinta kepada Dyah Sari yaitu  gadis yang ditemuinya 
di desa Kemiri.  

16. Dyah Sari mengandung akibat menjalin hubungan dengan Baron Sekeber. 

17. Baron Sekeber teringat akan pekerjaannya dulu, Baron Sekeber pun 
kembali ke Pateayam untuk bertapa. 

18. Dyah Sari melahirkan dua anak kembar yang semuanya laki-laki. 

19. Dyah Sari dipanggil ke Kadipaten Pati karena mempunyai anak tetapi 
tidak mempunyai suami. 

20. Adipati Wasis mengasuh kedua anak Dyah Sari dan kedua anak tersebut 
diberi nama Janurwenda dan Sirwenda   
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21. Adipati Wasis cemas dengan perkembangan Janurwenda dan Sirweda 
yang semakin hari semakin sakti 

22. Adipati Wasis pergi ke Kandhuruwan untuk meminta nasehat kepada 
seorang  Bagawan. 

23. Sang  Bagawan meminta Adipati Wasis pergi ke Gunung Pateayam karena 
ayah dari kedua anak kembar Dyah Sari bersembunyi disana. 

24. Adipati Wasis pergi ke Gunung Pateayam untuk mencari ayah dari kedua 
anak Dyah Sari. 

25. Adipati Wasis sampai di Pateayam dan bertemu dengan Baron Sekeber. 

26. Adipati Wasis menantang Baron Sekeber untuk beradu kesaktian 
menyelam didalam laut.  

27. Baron Sekeber kalah dalam beradu kesaktian menyelam dilaut karena 
Adipati Wasis melakukan kecurangan. 

28. Baron Sekeber menjadi budak Adipati Wasis karena telah kalah dalam 
beradu kesaktian melawan Adipati Wasis. 

29. Baron Sekeber mengubah dirinya menjadi seekor kuda bernama Juru 
Taman. 

30. Juru Taman dibawa ke Kadipaten Pati dan menjadi kuda tunggangan 
Adipati Wasis 

31. Panembahan Senopati mengetahui bahwa adik iparnya mempunyai kuda 
sakti, Adipati Wasis pun dipanggil ke Mataram  

32. Panembahan Senopati meminta kuda Juru Taman ditukar dengan sapi 
pragola miliknya 

33. Juru Taman menjadi budak Mataram dan menjadi kuda tunggangan 
Panembahan Senopati 

34. Juru Taman berencana untuk mengkhianati Panembahan Senopati 

35. Juru Taman mengubah dirinya menjadi Panembahan Senopati untuk 
mengelabuhi Sang Permaisuri  

36. Juru Taman atau Baron Sekeber menggauli para selir dan istri 
Panembahan Senopati kecuali Sang Permaisuri. 

37. Juru Taman atau Baron Sekeber ketahuan telah berkhianat kepada 
Panembahan Senopati. 

38. Baron Sekeber berkelahi dengan Panembahan Senopati dan akhirnya 
Baron Sekeber terbunuh di tangan Panembahan Senopati.   
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               Setelah sekuen-sekuen inti diketahui, selanjutnya dapat dipakai untuk 

menentukan urutan logis dan urutan kronologis dalam teks Baron Sekeber. 

4.2.1  Urutan Logis dan Urutan Kronologis Cerita Baron Sekeber dalam 

Babad Pati 

4.2.1.1.Urutan Logis  

 Setelah mengetahui urutan sekuen, selanjutnya akan dikaji urutan logis. 

Urutan logis timbul karena adanya hubungan sebab akibat. Hubungan sebab 

akibat yang dimaksud adalah hubungan antara sekuen, sehingga peristiwa dalam 

cerita itu terjadi. Adapun urutan logis dalam cerita Baron Sekeber adalah sebagai 

berikut.  

1. Peristiwa S-1 (Baron Sukmul menyuruh adiknya yaitu Baron Sekeber 

untuk menjadi patih di kerajaannya) menyebabkan terjadinya S-II (Baron 

Sekeber pergi dari Belanda menuju Jawa untuk mencari kerajaan 

Mataram) dan S-III (Baron Sekeber berada  di atas  Pulau Jawa, segera  

menukik kebumi dan sampailah di  Palembang). 

2. Peristiwa S-III (Baron Sekeber sampai  di atas  Pulau Jawa dan segera  

menukik kebumi yang dituju adalah negeri  Palembang) menyebabkan 

terjadinya S-IV (Baron Sekeber belajar tata cara orang Jawa dengan 

seorang Pendeta di Palembang) dan S-V (Baron Sekeber melanjutkan 

perjalanannya menuju Mataram untuk mencari Panembahan Senopati). 

3. Peristiwa S-V (Baron Sekeber melanjutkan perjalanannya menuju 

Mataram untuk mencari Panembahan Senopati) menyebabkan terjadinya  
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S-VI (Baron Sekeber melihat gumpalan asap yang berwarna kuning dan Baron 

Sekeber mendekat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi) 

menyebabkan terjadinya S-VII (Baron Sekeber terkena tulah dan ahirnya jatuh 

duduk ke tanah) menyebabkan terjadinya S-VIII (Baron Sekeber melihat ada 

seorang yang sedang duduk diatas batu, ternyata orang yang sedang duduk itu 

adalah Panembahan Senopati dan perkelahian pun terjadi) dan S-IX (Baron 

Sekeber kalah dalam perkelahian melawan Penembahan Senopati dan Baron 

Sekeber malarikan diri menuju Gunung Murya). 

4. S-IX (Baron Sekeber kalah dalam perkelahian melawan Penembahan 

Senopati lalu malarikan diri menuju Gunung Murya) menyebabkan 

terjadinya S-X (Baron Sekeber sampai di Gunung Pateayam bermaksud 

akan bertapa di gunung tersebut) menyebabkan terjadinya S-XI (Baron 

Sekeber menjumpai seseorang yang sudah tua sedang merunduk di muka 

gua angker bernama Sadu Hening) menyebabkan  terjadinya S-XII (Baron 

Sekeber membunuh Sadu Hening,  untuk memperlancar pertapaannya) dan 

S-XIII (Baron Sekeber pergi berkeliling di desa Kemiri untuk melihat 

daerah jajahannya sebelum bertapa di gua). 

5. Peristiwa S-XIII (Baron Sekeber pergi berkeliling di desa Kemiri untuk 

melihat daerah jajahannya sebelum bertapa di gua) menyebabkan 

terjadinya S-XIV (Baron Sekeber bertemu dengan seorang gadis cantik di 

desa Kemiri dan berkenalan) menyebabkan terjadinya S-XV (Baron 

Sekeber jatuh cinta kepada Dyah Sari yaitu  gadis yang ditemuinya di desa 
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Kemiri) dan S-XVI (Dyah Sari mengandung akibat menjalin hubungan 

dengan Baron Sekeber). 

6. Peristiwa S-XVI (Dyah Sari mengandung akibat menjalin hubungan 

dengan Baron Sekeber) menyebabkan terjadinya S-XVII (Baron Sekeber 

teringat akan pekerjaannya dulu, Baron Sekeber pun kembali ke Pateayam 

untuk bertapa) menyebabkan terjadinya S-XVIII (Dyah Sari melahirkan 

dua anak kembar yang semuanya laki-laki). 

7. Peristiwa S-XVIII (Dyah Sari melahirkan dua anak kembar yang 

semuanya laki-laki) menyebabkan terjadinya S-XIX (Dyah Sari dipanggil 

ke Kadipaten Pati karena mempunyai anak tetapi tidak mempunyai suami) 

dan S-XX (Adipati Wasis mengasuh kedua anak Dyah sari dan kedua anak 

tersebut diberi nama Janurwenda dan Sirwenda). 

8. Peristiwa S-XX (Adipati Wasis mengasuh kedua anak Dyah Sari dan 

kedua anak tersebut diberi nama Janurwenda dan Sirwenda) menyebabkan 

terjadinya S-XXI (Adipati Wasis cemas dengan perkembangan 

Janurwenda dan Sirweda yang semakin hari semakin sakti) dan S-XXII 

(Adipati Wasis pergi ke Kandhuruwan untuk meminta nasehat kepada 

seorang  Bagawan). 

9. Peristiwa S-XXII (Adipati Wasis pergi ke Kandhuruwan untuk meminta 

nasehat kepada seorang  Bagawan) menyebabkan terjadinya S-XXIII 

(Sang  Bagawan meminta Adipati Wasis pergi ke Gunung Pateayam 

karena ayah dari kedua anak kembar Dyah Sari bersembunyi disana) dan 
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S-XXIV (Adipati Wasis pergi ke Gunung Pateayam untuk mencari ayah 

dari kedua anak Dyah Sari). 

10. Peristiwa S-XXIV (Adipati Wasis pergi ke Gunung Pateayam untuk 

mencari ayah dari kedua anak Dyah Sari) menyebabkan terjadinya S-XXV 

(Adipati Wasis sampai di Pateayam dan bertemu dengan Baron Sekeber) 

dan S-XXVI (Adipati Wasis menantang Baron Sekeber untuk beradu 

kesaktian menyelam didalam laut) dan S-XXVII (Baron Sekeber kalah 

dalam beradu kesaktian menyelam dilaut karena Adipati Wasis melakukan 

kecurangan). 

11. Peristiwa S-XXVII (Baron Sekeber kalah dalam beradu kesaktian 

menyelam dilaut karena Adipati Wasis melakukan kecurangan) 

menyebabkan terjadinya S-XXVIII (Baron Sekeber menjadi budak Adipati 

Wasis karena telah kalah dalam beradu kesaktian melawan Adipati Wasis) 

menyebabkan terjadinya S-XXIX (Baron Sekeber mengubah dirinya 

menjadi seekor kuda bernama Juru Taman) dan  S-XXX (Juru Taman 

dibawa ke Kadipaten Pati dan menjadi kuda tunggangan Adipati Wasis). 

12. Peristiwa S-XXX (Juru Taman dibawa ke Kadipaten Pati dan menjadi 

kuda tunggangan Adipati Wasis) menyebabkan terjadinya S-XXXI 

(Panembahan Senopati mengetahui bahwa adik iparnya mempunyai kuda 

sakti, Adipati Wasis pun dipanggil ke Mataram) menyebabkan terjadinya 

S-XXXII (Panembahan Senopati meminta kuda Juru Taman ditukar 

dengan sapi pragola miliknya) dan S-XXXIII (Juru Taman menjadi budak 

Mataram dan menjadi kuda tunggangan Panembahan Senopati). 
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13. Peristiwa  S-XXXIII (Juru Taman menjadi budak Mataram dan menjadi 

kuda tunggangan Panembahan Senopati) menyebabkan terjadinya S-

XXXIV (Juru Taman berencana untuk mengkhianati Panembahan 

Senopati) dan S-XXXV (Juru Taman mengubah dirinya menjadi 

Panembahan Senopati untuk mengelabuhi Sang Permaisuri). 

14. Peristiwa S-XXXV (Juru Taman mengubah dirinya menjadi Panembahan 

Senopati untuk mengelabuhi Sang Permaisuri) menyebebkan terjadinya S-

XXXVI (Juru Taman atau Baron Sekeber menggauli para selir dan istri 

Panembahan Senopati kecuali Sang Permaisuri) dan S-XXXVII 

(Panembahan Senopati menangkap basah Baron Sekeber yang telah 

berhianat kepadanya). 

15. Peristiwa S-XXXVII (Juru Taman atau Baron Sekeber ketahuan telah 

berkhianat kepada Panembahan Senopati) menyebabkan terjadinya S-

XXXVIII (Baron Sekeber berkelahi dengan Panembahan Senopati dan 

akhirnya Baron Sekeber terbunuh di tangan Panembahan Senopati). 

 Peristiwa dimulai dari S-I yaitu Baron Sukmul menawari adiknya yaitu 

Baron Sekeber untuk menjadi patih dikerajaannya, tetapi Baron Sekeber menolak 

karena telah mempunyai rencana sendiri yaitu ingin menguasahi kerajaan di  

Pulau Jawa yang sedang berkembang. Baron Sekeber pergi dari Belanda menuju  

Pulau Jawa (S-II), Baron Sekeber berada  di atas  Pulau Jawa, segera  menukik 

kebumi dan sampailah di Palembang (S-III). Dua tahun sudah Baron Sekeber 

mempelajari tata cara orang jawa kepada seorang pendeta di Palembang (S-IV), 
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Baron Sekeber pun melanjutkan perjalanannya menuju Mataram untuk mencari 

Panembahan Senopati dan merebut kerajaan Mataram  (S-V). 

  Di tengah perjanan Baron Sekeber melihat gumpalan asap yang berwarna 

kuning lalu Baron Sekeber mendekat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya 

sedang terjadi (S-VI), tidak disangka Baron Sekeber terkena tulah dan ahirnya 

jatuh duduk ke tanah karena Baron Sekeber tidak sengaja melewati diatasnya 

orang yang sedang bertapa (S-VII). Baron Sekeber melihat ada seorang yang 

sedang duduk diatas batu, ternyata orang yang sedang duduk itu adalah 

Panembahan Senopati dan perkelahian pun terjadi (S-VIII). Ternyata kemampuan 

mereka seimbang, namun secara sepihak Baron Sekeber melarikan diri dari arena 

pertarungan karena merasa musuh yang dihadapi terlalu sakti. Baron Sekeber 

melarikan diri menuju Gunung Muria (S-IX), Sesampainya di atas Gunung 

Pateayam Baron Sekeber landing bermaksud bertapa didalam sumur dekat mulut 

gua (S-X). Setelah berputar –putar Baron Sekeber menjumpai seseorang yang 

sudah tua sedang merunduk di muka gua angker bernama Sadu Hening (S-XI) dan 

untuk memperlancar pertapaannya Baron Sekeber membunuh Sadu Hening (S-

XII). 

 Sebelum bertapa Baron Sekeber pergi berkeliling di desa Kemiri untuk 

melihat daerah jajahannya (S-XIII) dan  Baron Sekeber bertemu dengan seorang 

gadis desa yang sangat cantik, mereka pun berkenalan, Gadis dari desa Kemiri itu 

bernama Dyah Sari anak dari seorang janda (S-XIV). Mereka kemudian akrab, 

Baron Sekeber akhirnya jatuh cinta pada Dyah Sari (S-XV).  Hampir setiap 
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malam Baron sekeber datang kerumah Dyah Sari, tetapi tidak seorang pun tau 

bahwa Baron Sekber setiap malam datang kerumah Dyah Sari. 

 Dyah Sari mengandung anak Baron Sekeber (S-XVI) dan Baron Sekeber 

teringat akan pekerjaannya dulu, Baron Sekeber pun kembali ke Pateayam untuk 

bertapa (S-XVII). Setelah sembilan bulan, Dyah Sari melahirkan dua anak kembar 

yang semuanya laki-laki (S-XVIII). Berita gadis perawan telah melahirkan anak 

tersebar luas, para tetangga berduyun-duyun kerumah Dyah Sari untuk melihat. 

 Berita Dyah Sari telah melahirkan dua anak kembar telah diberitahukan 

kepada Adipati Wasis Jayakusuma, Dyah Sari dan kedua bayi dipanggil ke 

Kadipaten Pati (S-XIX). Adipati Wasis mengasuh kedua anak Dyah Sari dan 

kedua anak Dyah Sari diberi nama Janurwenda dan Sirwenda (S-XX). Kedua bayi 

itu tesebut sangat cepat sekali besar, dalam usianya yang baru saja tiga tahun baik 

Janurwenda maupun Sirwenda telah mampu memperlihatkan bakatnya dalam 

memanah serta mampu masuk ke dalam tempayan kecil milik seorang pendeta. 

Adipati Wasis Jayakusuma cemas dengan perkembangan Janurwenda dan 

Sirwenda yang semakin hari semakin sakti saja (S-XXI). 

 Adipati Wasis Jayakusuma pergi ke Kandhuruan untuk menemui seorang  

Bagawan (S-XXII), untuk meminta pendapat tentang kecemasan yang dirasakan 

dan meminta solusi yang terbaik untuk kedua anak Dyah Sari. Sang  Bagawan 

meminta Adipati Wasis pergi ke Gunung Pateayam karena ayah dari kedua anak 

kembar Dyah Sari bersembunyi disana (S-XXIII), lalu Adipati Wasis pun pergi ke 

Gunung Pateayam untuk mencari ayah dari kedua anak Dyah Sari (S-XXIV). 
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Setelah Adipati Wasis sampai di Gunung Pateayam, Adipati Wasis bertemu 

dengan Baron Sekeber (S-XXV). Adipati Wasis menantang Baron Sekeber untuk 

beradu kesaktian menyelam didalam laut (S-XXVI), tetapi dalam adu kesaktian 

itu Adipati Wasis melakukan kecurangan sehingga menyebabkan Baron Sekeber 

kalah (S-XXVII). Baron Sekeber menjadi budak Adipati Wasis karena telah kalah 

dalam beradu kesaktian melawan Adipati Wasis (S-XXVIII), karena sama-sam 

keturunan bangsawan Baron Sekeber malu menjadi budak  apabila masih 

berwujub manusia, kemudian Baron Sekeber mengubah dirinya menjadi seekor 

kuda bernama Juru Taman (S-XXIX). 

 Juru Taman dibawa ke Kadipaten Pati dan menjadi kuda tunggangan 

Adipati Wasis (S-XXX), kabar Adipati Wasis memunya kuda sakti telah sampai 

Mataram, Adipati Wasis pun dipanggil ke Mataram (S-XXXI). Adipati Wasis dan 

kuda Juru Taman pun diminta datang ke Mataram, kemudian Panembahan 

Senopati meminta Juru Taman ditukar dengan sapi pragola miliknya (S-XXXII). 

Juru Taman pun menjadi budak Mataram dan menjadi kuda tunggangan 

Panembahan Senopati (S-XXXIII), alih-alih bisa menguwasahi Mataram justru 

Baron Sekeber menjadi budak Mataram yang sangat terhina. Namun Baron 

Sekeber tetap pada rencana semula yaitu membunuh Panembahan Senopati, 

kemudian Baron Sekeber berencana untuk mengkhianati Panembahan Senopati 

(S-XXXIV). 

 Ketika kesempatan bagus terbuka, yaitu ketika Panembahan Senopati 

sedang berkunjung ke tempat gurunya di seberang lautan, Juru Taman mengubah 
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dirinya menjadi Panembahan Senopati untuk mengelabuhi Sang Permaisuri (S-

XXXV). Kini Baron Sekeber berpenampilan sebagai Sang Raja, pada malam hari 

para istri dan selir digaulinya, hampir semua digilir kecuali Sang Permaisuri 

karena Sang Permaisuri telah curiga dengan tingah laku Panembahan Senopati 

yang tidak wajar (S-XXXVI). Sebagai raja sakti, Paenembahan Senopati merasa 

adanya ketidakwajaran. Cepat-cepat dia kembali ke Kerajaan. Sesampainya di 

Istana dijumpai ketidakwajaran, ternya Baron Sekeber telah menghianatinya, telah 

menggauli istri dan selir (S-XXXVII). Panembahan Senopati segera mengambil 

senjatanya dan menusukan senjanya itu ke mata Baron Sekeber, darah keluar 

banyak, Baron Sekeber meninggal sekitika    (S-XXXVIII).    

4.2.1.2 Urutan Kronologis 

 
 Setelah mengetahui urutan logis, selanjutnya akan dikaji urutan 

kronologis. Urutan kronologis suatu teks dapat diketahui setelah ditentukan 

sekuennya lebih dahulu. Urutan teks sangat mendukung penetuan urutan 

kronologis. Alur cerita (plot) dalam suatu teks terjalin berdasarkan hubungan 

antara sekuen dalam rentang waktu kejadian. Urutan kronologis atau disebut juga 

urutan waktu cerita adalah urutan peristiwa dalam teks naratif. Berikut urutan 

kronologis dalam cerita Baron Sekeber. 

1. Peristiwa dimulai dari S-I (Baron Sukmul menyuruh adiknya yaitu Baron 
Sekeber untuk menjadi patih di kerajaannya). 
 

2. Peristiwa dimulai dari S-II (Baron Sekeber pergi dari Belanda menuju 
Jawa untuk mencari kerajaan Mataram). 
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3. Peristiwa S-III (Baron Sekeber berada  di atas  Pulau Jawa, segera  
menukik kebumi dan sampailah di  Palembang). 
 

4. Peristiwa S-IV (Baron Sekeber belajar tata cara orang Jawa dengan 
seorang pendeta di Palembang). 

 
5. Peristiwa S-V (Baron Sekeber melanjutkan perjalanannya menuju 

Mataram untuk mencari Panembahan Senopati). 
 

6. Peristiwa S-VI (Baron Sekeber melihat gumpalan asap yang berwarna 
kuning dan Baron Sekeber mendekat untuk mencari tahu apa yang 
sebenarnya sedang terjadi). 

 
7. Peristiwa S-VII (Baron Sekeber terkena tulah dan jatuh duduk ke tanah). 

 
8. Peristiwa S-VIII (Baron Sekeber melihat ada seorang yang sedang duduk 

diatas batu, ternyata orang yang sedang duduk itu adalah Panembahan 
Senopati dan perkelahian pun terjadi). 

 
9. Peristiwa S-IX (Baron Sekeber kalah dalam perkelahian melawan 

Penembahan Senopati dan Baron Sekeber malarikan diri menuju Gunung 
Murya). 

 
10. Peristiwa S-X (Baron Sekeber sampai di Gunung Pateayam bermaksud 

akan bertapa di gunung tersebut). 
 

11. Peristiwa S-XI (Baron Sekeber menjumpai seseorang yang sudah tua 
sedang merunduk di muka gua angker bernama Sadu Hening). 

  
12. Peristiwa S-XII (Baron Sekeber membunuh Sadu Hening, untuk 

memperlancar pertapaannya). 
 

13. Peristiwa S-XIII (Baron Sekeber pergi berkeliling di desa Kemiri untuk 
melihat daerah jajahannya sebelum bertapa di gua). 

 
14. Peristiwa S-XIV (Baron Sekeber bertemu dengan seorang gadis cantik di 

desa Kemiri dan berkenalan). 
 

15. Peristiwa S-XV(Baron Sekeber jatuh cinta kepada Dyah Sari yaitu  gadis 
yang ditemuinya di desa Kemiri). 

 
16. Peristiwa S-XVI (Dyah Sari mengandung akibat menjalin hubungan 

dengan Baron Sekeber). 
 

17. Peristiwa S-XVII (Baron Sekeber teringat akan pekerjaannya dulu, Baron 
Sekeber pun kembali ke Pateayam untuk bertapa). 
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18. Peristiwa S-XVIII (Dyah Sari melahirkan dua anak kembar yang 
semuanya laki-laki). 
 

19. Peristiwa S-XIX (Dyah Sari dipanggil ke Kadipaten Pati karena 
mempunyai anak tetapi tidak mempunyai suami). 

 
20. Peristiwa S-XX (Adipati Wasis mengasuh kedua anak Dyah Sari dan 

kedua anak tersebut diberi nama Janurwenda dan Sirwenda). 
 

21. Peristiwa S-XXI (Adipati Wasis cemas dengan perkembangan Janurwenda 
dan Sirweda yang semakin hari semakin sakti). 

 
22. Peristiwa S-XXII (Adipati Wasis pergi ke Kandhuruwan untuk meminta 

nasehat kepada seorang  Bagawan). 
 

23. Peristiwa S-XXIII (Sang  Bagawan meminta Adipati Wasis pergi ke 
Gunung Pateayam karena ayah dari kedua anak kembar Dyah Sari 
bersembunyi disana). 

 
24. Peristiwa S-XXIV (Adipati Wasis pergi ke Gunung Pateayam untuk 

mencari ayah dari kedua anak Dyah Sari). 
 

25. Peristiwa S-XXV (Adipati Wasis sampai di Pateayam dan bertemu dengan 
Baron Sekeber). 

 
26. Peristiwa S-XXVI (Adipati Wasis menantang Baron Sekeber untuk beradu 

kesaktian menyelam didalam laut). 
 

27. Peristiwa S-XXVII (Baron Sekeber kalah dalam beradu kesaktian 
menyelam dilaut karena Adipati Wasis melakukan kecurangan). 

 
28. Peristiwa S-XXVIII (Baron Sekeber menjadi budak Adipati Wasis karena 

telah kalah dalam beradu kesaktian melawan Adipati Wasis). 
 

29. Peristiwa S-XXIX (Baron Sekeber mengubah dirinya menjadi seekor kuda 
bernama Juru Taman). 

 
30. Peristiwa S-XXX (Juru Taman dibawa ke Kadipaten Pati dan menjadi 

kuda tunggangan Adipati Wasis). 
 

31. Peristiwa S-XXXI (Panembahan Senopati mengetahui bahwa adik iparnya 
mempunyai kuda sakti, Adipati Wasis pun dipanggil ke Mataram). 

 
32. Peristiwa S-XXXII (Panembahan Senopati meminta kuda Juru Taman 

ditukar dengan sapi pragola miliknya). 
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33. Peristiwa S-XXXIII (Juru Taman menjadi budak Mataram dan menjadi 
kuda tunggangan Panembahan Senopati). 
 

34. Peristiwa S-XXXIV (Juru Taman berencana untuk mengkhianati 
Panembahan Senopati). 

 
35. Peristiwa S-XXXV (Juru Taman mengubah dirinya menjadi Panembahan 

Senopati untuk mengelabuhi Sang Permaisuri). 
 

36. Peristiwa S-XXXVI (Juru Taman atau Baron Sekeber menggauli para selir 
dan istri Panembahan Senopati kecuali Sang Permaisuri). 

 
37. Peristiwa S-XXXVII (Juru Taman atau Baron Sekeber ketahuan telah 

berkhianat kepada Panembahan Senopati). 
 

38. Peristiwa S-XXXVIII (Baron Sekeber berkelahi dengan Panembahan 
Senopati dan akhirnya Baron Sekeber terbunuh di tangan Panembahan 
Senopati). 
 

Urutan kronologis disebut juga dengan urutan waktu cerita yaitu urutan 

peristiwa dalam wacana naratif. Adapun urutan waktu cerita yang 

melatarbelakangi teks Cerita Baron Sekeber adalah kronologis peristiwa dimana 

peristiwa tersebt dimulai dari (S-I)  Baron Sekeber ditawari kakaknya yaitu Baron 

Sukmul untuk menjadi patih dikerajaannya. Tetapi Baron Sekeber menolak karena 

telah mempunyai rencana sendiri yaitu ingin menguasahi kerajaan di tanah Jawa. 

 Kemudian disusul dengan kronologis peristiwa S-II,S-III,S-IV yaitu ketika 

Baron Sekeber pergi dari Negeri Belanda menuju jawa dan sampai di Palembang, 

di Palembang Baron Sekeber belajar tata cara orang Jawa dengan seorang 

Pendeta. 

 Klonologis yang kedua, dimulai dari peristiwa S-V,S-VI,S-VII,S-VIII, S-

IX tentang Baron Sekeber melanjutkan perjalanannya menuju Mataram, di 

perjalanan Baron Sekeber bertemu dengan penguasa  Pulauu Jawa yaitu 
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Panembahan Senopati. Keduanya akhirnya beradu kekuatan, Baron Sekeber tidak 

kuat melayani kekuatan Panembahan Senopati yang sangat sakti lalu Baron 

Sekeber pun pergi melarikan diri dari arena pertarungan menuju Gunung Murya. 

 Selanjutnya urutan kronologis ketiga, dimulai dari peristiwa S-X,S-XI,S-

XII,S-XIII,S-XIV,S-XV,S-XVI,S-XVII yaitu setelah Baron Sekeber sampai di 

Pateayam, Baron Sekeber melihat orang tua yang sedang merunduk didepan mulut 

gua,orang tua tadi bernama Sadu hening dan untuk memperlancar pertapaannya 

Baron Sekeber membunuh Sadu Hening. Sebelum bertapa Baron Sekeber 

berkeliling untuk melihat daerah jajahannya dan Baron Sekeber melihat desa 

Kemiri yang sangat indah. Baron Sekeber  pergi ke desa Kemiri, disana Baron 

Sekeber melihat gadis yang sangat cantik lalu dia pun berkenalan. Ternyata gadis 

cantik dari desa Kemiri itu bernama Dyah Sari anak seorang janda, Baron Sekeber 

sangat menyukai Dyah Sari. Hampir tiap malam ia mendatangi rumah janda itu 

tetapi tidak seorang pun yang tahu. Setelah beberapa minggu bercumbu, Dyah sari 

hamil, Baron Sekeber lalu teringat akan perkerjaannya dulu, Baron Sekeber segera 

berpamitan dengan Dyah Sari untuk pergi menjelajahi negeri. Tetapi semua itu 

cuma alasan dari Baron Sekeber untuk meninggalkan Dyah Sari, dia pun kembali 

ke Pateayam untuk bertapa.     

 Kronologis yang keempat, peristiwa dimulai dari S-XVIII, S-XIX, S-XX, 

S-XXI, S-XXII, S-XXIII yaitu menceritakan Dyah Sari melahirkan dua anak 

kembar, kelahiran itu diketahui oleh Adipati Wasis Jayakusuma. Kemudian kedua 

anak beserta ibunya di bawa ke Kadipaten Pati dan kedua anak Dyah Sari diminta 

Adipati Wasis untuk diasuh, keduanya bayi Dyah Sari diberi  nama  Janurwenda 
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dan Sirwenda. Dalam usia dua tahun saja mereka sudah memperlihatkan 

kepandaiannya dalam memanah dan masuk kedalam tempayan kecil. Adipati 

Wasis Jayakusuma sangat cemas dengan perkembangan kedua anak Dyah Sari itu, 

kemudian Adipati Wasis Jayakusuma pergi ke Kandhuruwan untuk meminta 

pendapat pada Seorang  Bagawan. Sang  Bagawan meminta Adipati Wasis pergi 

ke Gunung Pateayam karena disanalah ayah kedua bocah itu berada. 

 Kronologis yang kelima, peristiwa dimulai dari S-XXIV, S-XXV, S-

XXVI, S-XXVII, S-XXVIII yaitu menceritakan Adipati Wasis Jayakusuma pergi 

ke Gunung Pateayam untuk mencari ayah kedua anak Dyah Sari. Setelah sampai 

di Gunung Pateayam Adipati Wasis Jayakusuma bertemu dengan Baron Sekeber, 

mereka pun berkelahi. Setelah perkelahian yang sengit, Baron Sekeber kalah 

dalam pertarungan melawan Adipati Wasis Jayakusuma. Sesuai dengan perjanjian 

barang siapa yang kalah bersedia menjadi budak yang menang, kemudian Baron 

Sekeber pun menjadi budak Adipati Wasis Jayakusuma.  

 Kronologis yang ke enam, peristiwa dimulai dari  S-XXVIII,S-XXIX , S-

XXX, S-XXXI, S-XXXII, S-XXXIII yaitu menceritakan Baron Sekeber yang 

kalah dalam bertkelahi melawan Adipati Wasis Jayakusuma, Baron Sekeber 

menajadi budak Adipati Jayakusuma lalu mengubah dirinya sendiri menjadi 

seekor kuda yang diberi nama Juru Taman. Juru Taman dibawa ke Kadipaten Pati. 

Panembahan Senopati tahu bahwa adik iparnya mempunyai kuda sakti, Adipati 

Wasis di suruh datang ke Mataram dan meminta kuda Juru Taman ditukar denga 

Sapi pragola miliknya. Juru Taman dibawa ke Mataram dan menjadi budak 
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Mataram, alih-alih ingin menguasai kerajaan Mataram malah sekarang dia 

menjadi budak Mataram yang hina. 

 Kronologis yang terakhir, peristiwa dimulai dari S-XXXIV, S-XXXV, S-

XXXVI, S-XXXVII, S-XXXVIII. Juru Taman berencana mengkhianati 

Panembahan Senopati, ketika kesempatan bagus terbuka yaitu ketika panembahan 

Senopati sedang berkunjung ke tempat gurunya di seberang lautan. Juru Taman 

mengubah dirinya menjadi manusia lagi. Kini dia berpenampilan seperti Raja 

Mataram. Pada malam hari, para istri dan selir baginda digaulinya. Hampir semua 

digilir, kecuali sang permaisuri. Sebagai raja sakti, Panembahan Senopati 

merasakan adanya ketidakwajaran. Cepat-cepat dia kembali ke Mataram, 

sesampainya di Kerajaan dijumpai ketidakwajaran itu. Ternya Juru Taman telah 

mengubah dirinya menjadi Panembahan Senopati, Panembahan Senopati segera 

mempergoki Baron Sekeber dan perkelahian pun terjadi. Setelah perkelahian 

sangat lama, Panembahan Senopati segera mengambil senjatanya menyabetkan ke 

mata Baron Sekeber. Mata Baron Sekeber meletus dan darah keluar banyak, 

seketika itu Baron Sekeber meninggal.  

 

4.3 Peristiwa (Event) dan Wujud (Existent)  Cerita Baron Sekeber dalam 

Serat Babad Pati 

 Aspek cerita yang terdiri dari peristiwa (yang berunsur aksi dan kejadian) 

dan wujud keberadaanya, eksistensi (yang berunsur karakter dan setting) 

merupakan aspek bentuk isi. Action (aksi, tindakan) dan even (peristiwa, kejadian) 

penggunaanya sering ditemukan secara bersama atau bergantian, walau 

 
 



 
 

48

sebenarnya kedua istilah itu menyarankan pada dua hal yang berbeda. Action 

menyarankan pada suatu aktifitas yang dilakukan oleh seorang tokoh. Even 

menyarankan pada sesuatu yang dilakukan atau dialai seorang tokoh. Untuk 

menyederhanakan masalah action dan event dirangkum menjadi satu istilah yaitu 

peristiwa atau kejadian. Peristiwa dapat diartikan sebagai peralihan satu keadaan 

ke keadaan yang lain. 

 Dalam berbagai literatur berbahasa inggris, sering ditemukan penggunaan 

istilah action (aksi, tindakan) dan even (peristiwa, kejadian) secara bersama atau 

bergantian, walau istilah itu menyaran pada dua hal yang berbeda. Action 

merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh (seorang) tokoh (manusia), 

misalnya memukul, memarahi, dan mencintai. Even, dipihak lain, lebih luas 

cakupannya sebab dapat menyaran pada sesuatu yang dilakukan dan dialami 

tokoh manusia dan sesuatu yang di luar aktivitas manusia, misalnya peristiwa 

alam seperti banjir, gunung meletus atau sesuatu yang lain 

 

4.3.1 Peristiwa (Event)  Cerita Baron Sekeber dalam Serat Babad Pati 

Peristiwa adalah tindakan atau kejadian. Peristiwa-peristiwa dalam cerita 

menjadi bagian kompoten”plot”. Peristiwa dapat diartikan sebagai peralihan dari 

suatu keadaan ke keadaan yang lain.  

4.3.1.1 Tindakan (Action) 

 Tindakan dalam cerita Baron Sekeber yaitu ketika Baron Sekeber sedang 

menghadap kakaknya yaitu Baron Sukmul, dia ditawari oleh kakaknya untuk 

menjadi patih di kerajaannya. 
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S-I Baron Sukmul menyuruh adiknya yaitu Baron Sekeber untuk menjadi 
patih di kerajaannya. 

 
 Sira Raden Sebering wus sumawa dateng ingkang raka, Dyan Baron 
Sukmul kadange, duh yayi sriningsun, becik sira jumeneng patih, 
mrangkani marang ingwang, dene ta kadangmu, Setember sampun 
marongka, amatihi marang Baron Sekebering, wus sukti awibawa”(Serat 
Babat Pati. Dhandhanggula,  hlm 35,  pupuh 22). 
 
 Raden Baron Sekeber sedang mengdap kepada kakaknya Raden Baron 
Sukmul.”Aduh adindaku, sebaiknya engkau menjadi patihku, sebab 
saudaramu September sudah menjadi patihnya Baron Sekeder dan 
sekarang hidupnya senang (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 85,  
pupuh 22). 

 
 Sekuen di atas menggambarkan tindakan  yang dilakukan oleh Baron 

Sukmul adalah Baron Sukmul menyuruh adiknya yaitu Baron Sekeber untuk 

menjadi patih dikerajaanya. Karena Baron Sekeber tidak suka apabila diperintah 

maka dia berencana untuk pergi dari Belanda ke tanah Jawa. 

 Tindakan yang selanjutnya adalah ketika Baron Sekeber pergi dari 

Belanda menuju Jawa untuk mencari Panembahan senopati Raja Mataram. Karena 

tidak mau dijadikan patih di kerajaan saudaranya, dia juga teringat akan 

perkataannya Pendeta Antuna dahulu yang berkata kepada kakaknya, “bahwa 

kelak  Pulauu Jawa itu sangat subur serta murah sandang, pangan  dan yang 

berkuasa kelak adalah keturunannya”. Hal itu terdapat pada sekuen berikut ini :  

S-II Baron Sekeber pergi dari Belanda menuju Jawa untuk mencari 
kerajaan Mataram. 

  
Pan mangkana panglicoting galih, Dyan Sekeber datan ngandika, kang 
raka alon delinge, lah yayi sira iku, anuruta ing tutur mami, karsa 
ngembani praja, amengkung kadatun, akatah pituturira, sira Rahaden 
Sekeber datan angling, nuwun aturira  (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, 
hlm 35, pupuh 26). 
 sampun lengser genipun sumiwi, Raden Sekeber madal pasilan, tan manut 
marang kadange, dadya kesah ing jalu, anggegana ngambah 
wiyati’sinedya tanan Jawa, kang kacipteng kalbu, pawarnoa lampahira, 
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sampun prapta luhuring ingkang pilo Jawi, gya niyub ngarca pada (Serat 
Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 35, pupuh27). 
 
 Demikianlah gejolak hatinya. Raden Sekeber masih tidak berkata, 
kemudian kakaknya berkata perlahan: “ Aduh…adinda, turutilah kataku, 
hendaknya kau menjadi wakil di dalam meguasahi negeri dan kerajaan 
ini”, banyak sudah nasehatnya. Raden Sekeber tidak berkata, hanya 
mengucapkan terima kasih (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 85,  
pupuh 26). 
 Raden Sekeber kemudian mengundurkan diri dari hadapannya, dan tidak 
mau menuruti kehendak saudaranya. Pada malam harinya dia jadi pergi. 
Dengan berjalan melalui angkasa, tujuannya adalah ke tanah Jawa. 
Diceritakan, dia sudah sampai diatas  Pulauu Jawa, segera dia menukik ke 
bumi (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 85,  pupuh27). 

 
 Sekuen di atas  menggambarkan tindakan  yang dilakukan Baron Sekeber 

yaitu  pergi dari Belanda menuju Jawa karena tidak mau menjadi patih Kerajan  

saudaranya dan mencari kerajaan di tanah Jawa.  

 Tindakan yang selanjutnya dalam Cerita Baron Sekeber adalah ketika 

Baron Sekeber Sudah diatas  Pulauu Jawa, segera menukik ke bumi dan sampalah 

di Palembang. Merasa tidak tahu tata cara orang Jawa, Baron Sekeber pun belajar 

tata cara orang Jawa dengan seorang pendeta di Palembang. Hal itu terdapat pada 

sekuen berikut ini :  

S-IV Baron Sekeber belajar tata cara orang Jawa dengan seorang pendeta 
di Palembang. 

 
 Kang jinudjug Palembang nagari, puruita sajaga pandita, minta wuruk 
bebasane, manungsa Jawa iku, apan lami genira ngabdi, Palembang guru 
Jawa, ngantos kalih taun, sinigeg Baron lumpahnya, kawarnoa sira dipati, 
Raden Jayakusuma (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 35, pupuh28). 
 
 Yang ditujunya adalah negeri Palembang. Sebab dia akan berguru dahulu 
kepada seorang pendeta, minta diajarkan bahasanya orang Jawa. Sudah 
dua tahun lamanya dia mengabdi kepada guru bahasa Jawa di Palembang 
tersebut. Hentikan dahulu keadaannya Baron itu. Tersebutlah Adipati Pati 
Raden Jayakusuma (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 85,  pupuh 
28). 
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 Sekuen diatas menggambarkan tindakan yang dilakukan Baron Sekeber, 

yaitu setelah sampai di Palembang, Baron Sekeber belajar tata cara orang Jawa 

kepada seorang pendeta di Palembang. 

 Tindakan yang selanjutnya adalah setelah dua tahun lamanya mengabdi 

dan belajar tatacara orang Jawa di Palembang dengan seorang pendeta, Baron 

Sekeber segera berpamitan kepada gurunya untuk melanjutkan pengembaraannya 

yang sempat tertunda. Hal itu terdapat pada sekuen berikut ini :  

S-V Baron Sekeber melanjutkan perjalanannya menuju Mataram untuk 
mencari Panembahan Senopati. 

 
 Dening kasoking katresnan, kekalih ngangkul gapyuk wola-wali, sinartan 
wedaling eluh, Dyan Baron nulya nembah, katur sembah wus lumengser 
saking ngayun, wus lepas ing lampahira, mangkat maring tanah 
Jawi(Serat Babat Pati. Pangkur,  hlm 37,  pupuh 7). 
 
 Demikianlah, karena sangat besar sekali cintanya, keduanya lalu saling 
berpelukan berulang kali, disertai dengan keluarnya air mata. Raden Baron 
menghaturkan sembah, kemudian beralih dar hadapannya. Raden Baron 
lalu pergi ke tanah Jawa dan sudah jauh jalannya (Serat Babat Pati. 
Pangkur,  hlm 90,  pupuh 7 ). 
 

. Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dilakukan Baron Sekeber 

yaitu melanjutkan perjalananya menuju Mataram setelah dua tahun lamanya dia 

mengabdi di Palembang untuk belajar tata cara orang jawa dengan seorang 

pendeta di Palembang. 

 Tindakan yang selanjutnya adalah setelah lama terbang diangkasa  mencari 

Panembahan Senopati, Baron Sekeber melihat gumpalan asap dan angkasa yang 

bersinar kuning. Baron Sekeber segera mendekati untuk mengetahui apa yang 

sebenarnya terjadi, tiba-tiba Baron Sekeber terjatuh ketanah dan bertemu dengan 
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seseorang yang sedang bertapa di atas batu. Dia adalah Panembahan Senopati dan 

pertarungan pun terjadi. Hal itu terdapat pada sekuen berikut ini: 

S-VIII Baron Sekeber melihat ada seorang yang sedang duduk diatas batu, 
ternyata orang yang sedang duduk itu adalah Panembahan Senopati 
dan perkelahian pun terjadi. 

 
 Wruhanira iya ingwang, ingkang asma Sang Prabu Senopati, ratu Jawi 
iya ingsun, Radyan Baron bramantya, kaleresan sabendina ingsun luru, 
heh-heh sira glis teluka, nora wurung sira mati (Serat Babat Pati. 
Pangkur,  hlm 38,  pupuh 29).   
 Senopati saurira, sakarsanto sira ngajak mring mami, boya sira ngemping 
lampus, anggenjah lara sira, njaluk mati mungsuh lawan jeneng ingsun, 
Sekeber angangkat pedang, sarwi ngucap memedeni (Serat Babat Pati. 
Pangkur, hlm 38,  pupuh 30).   
 
 Ketahuilah, akulah yang bernama Prabu Senopati, raja Jawa!”. Raden 
Baron marah, “Kebetulan, setiap hari aku cari. Heh…heh cepat tunduklah, 
pasti kau mati!! (Serat Babat Pati. Pangkur, hlm 92,  pupuh 29). 
 Jawb Senopati:” Sehendakmu kau mengajakku. Apakah engkau meminta 
mati, sengaja menempuh bahaya engkau, jika berperang melawan aku!!”. 
Baron Sekeber segera mengangkat pedang, serta berkata menakutkan 
(Serat Babat Pati. Pangkur,  hlm 92,  pupuh 30). 

     
 Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dilakuakan Baron Sekeber 

yaitu setelah Baron Sekeber tahu bahwa yang sedang bertapa itu adalah 

Panembahan Senopati, Baron Sekeber segera mengajak Panembahan Senopati 

bertarung dan perkelahian pun terjadi.  

 Tindakan lain yang terdapat dalam cerita Baron Sekeber adalah setelah 

bertarung lama dengan Panembahan Senopati, Baron Sekeber tubuhnya tidak kuat 

dan dia segera melarikan diri dari arena pertarungan. Baron Sekeber terbang ke 

angkasa menuju Gunung Murya untuk mencari guru yang sakti. Hal itu terdapat 

pada sekuen berikut ini : 

S-IX Baron Sekeber kalah dalam perkelahian melawan Penembahan 
Senopati dan Baron Sekeber malarikan diri menuju Gunung Murya. 
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 Senopati kari gagas, Kyai Juru lajeng enggal nulungi, maca dongan ayat 
pitu, amatek kawijayan, Dyan Sekeber datan kuwat badanipun, gya oncat 
saking payudan, ngayuh gegana tan kaeksi (Serat Babat Pati. Pangkur, 
hlm 38,  pupuh 34).   
 
 Senopati tinggal memikirkannya. Kyai Juru lalu cepat-cepat 
membantunya, membaca doa ayat 7 yaitu mantra-mantra kemenangan. 
Raden Baron Sekeber tidak kuat tubuhnya, segera melarikan diri dari 
medan laga. Terbang keangkasa dan sudah tidak tampak lagi (Serat Babat 
Pati. Pangkur,  hlm 93,  pupuh 34).   
 

 Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh Baron 

Sekeber adalah melarikan diri dari arena pertarengan karena merasa tubuhnya 

tidak kuat lagi untuk menghadapi kesaktian Panembahan Senopati, lalu terbang 

keangkasa. 

 Tindakan yang selanjutnya adalah setelah sampai di Gunung Pateayam 

yaitu sebelah selatan Gunung Muria. Baron Sekeber melihat banyak tulang 

berserakan dan banyak bebek, kucing yang hidup disekitar gua, lalu  Baron 

Sekeber turun untuk melihatnya. Baron Sekeber melihat seorang yang sudah tua 

sedang merunduk di depan mulut gua, orang  tua tadi bernama Sadu Hening. 

Demi memperlancar pertapaanya Baron Sekeber membunuh Sadu Hening. Hal itu 

terdapat pada sekuen berikut ini : 

S-XII Baron Sekeber membunuh Sadu Hening, untuk memperlancar 
pertapaannya. 

 
 Saya perek palajenge Kaki Sadu, nrajang wana jurang trebis, Sekeber nuli 
amumbul, sakedap sampun kapanggih, Ki Sadu sinebet protok (Serat 
Babat Pati. Megatruh, hlm 40,  pupuh 17).   
 tigas pancing gumletak erah sumebar, Dyan Sekeber anyumbari, iku 
ingkang sira jaluk, wus pestine sira mati, marga dening asta ninong (Serat 
Babat Pati. Megatruh,  hlm 40,  pupuh 18). 
 
 Kaki Sadu larinya semakin lama semakin dekat, menerabas hutan dan 
jurang-jurang curam. Sekeber lalu terbang, sebentar saja sudah ketemu, Ki 
Sadu segera disabat (Serat Babat Pati. Megatruh, hlm 96,  pupuh 17).   
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 Serta dipedang dari atas, hingga darahnya menyembur. Raden Baron 
Sekeber bersumbar,” itulah yang engkau minta dan sudah semestinya 
engkau mati oleh tanganku!” (Serat Babat Pati. Megatruh, hlm 96, pupuh 
18).   

 
 Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh Baron 

Sekeber adalah Baron Sekeber membunuh Sadu Hening, untuk memperlancar 

pertapaannya. 

 Tindakan selanjutnya adalah sebelum bertapa di dalam Gua Pateayam, 

Baron Sekeber berniat untuk melihat-lihat keluar. Baron Sekeber melihat negeri 

yang sangat indah, ketika menengok kesebelah timur ada sebuah desa yang sangat 

rindang. Kemudian Baron Sekeber pergi untuk memeriksanya, ternyata desa itu 

bernama Kemiri. Hal itu terdapat pada sekuen berikut ini : 

S-XIII Baron Sekeber pergi berkeliling di desa Kemiri untuk melihat 
daerah jajahannya sebelum bertapa di gua.  

 
 Iki ana nagari katon sing duwur, de kawuryan dahat asri, mengo 
mangetan, kadulu jajahan desa lan nagari, keksi padunungan ayom (Serat 
Babat Pati. Megatruh,  hlm 40,  pupuh 23). 
 Wulya tedak Sekeber maring ing dusun, Kemiri namaning desi, andulu 
kang alun-alun, labetira sampun lami, tilas petane kang gedong (Serat 
Babat Pati. Megatruh, hlm 40,  pupuh 24). 
 
 Ada sebuah negeri yang terlihat dari atas sangatlah indahnya. Ketika 
menengok ke sebelah timur, terlihatlah sebuah negeri yang sangat rindang 
(Serat Babat Pati. Megatruh, hlm 96,  pupuh 23). 
 Baron Sekeber lalu turun ke desa itu, yang bernama desa Kemiri. Dia 
melihat alun-alun yang bekasnya itu terlihat sudah lama. Sedangkan 
sebuah peninggalan berbentuk pedang atau bangunan (Serat Babat Pati. 
Megatruh, hlm 96, pupuh 24). 

 
 Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dilakukan Baron Sekeber 

adalah pergi dari gua Pateayam menuju desa Kemiri untuk berkeliling melihat 

daerah jajahannya. 
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 Tindakan yang selanjutnya dalam cerita Baron Sekeber adalah ketika 

Baron Sekeber sampai didesa Kemiri, dia mellihat anak perawan cantik berjalan 

di bawah pohon beringin kemudian mengajaknya berkenlan. Gadis itu bernama 

Dyah Sari anak seorang janda dari desa Kemiri. Hal itu terdapat pada sekuen 

berikut ini :    

S-XIV Baron Sekeber bertemu dengan seorang gadis cantik di desa Kemiri 
dan berkenalan. 

 
 Kawarna ingkang lumampah, wong ayu anolah-nolah, wuning wonten 
satriya, bagus gagah merak ati, mapaken laku neki, angadang marang 
delanggung, sarwi ngucap mangkana, mandega wong ayu kuning, ingsun 
iki arsa tanya marang sira (Serat Babat Pati. Sinom,  hlm 40,  pupuh 1). 
 Sireku anake sapa, lan sapa aranmu yayi, sumsur ingkang tinanya kula 
aran pun Sari, anak randa puniki, pun biyung aran bi Sanggul, pun bapa 
sampun pejah, pak Sigul namane nguni, penajunge dipati pesantenan 
(Serat Babat Pati. Sinom,  hlm 40,  pupuh 1). 
 
 Tersebutlah wanita cantik yan sedang berjalan itu. Dia sudah meng ejahui 
bahwa ada seorang satriya tampan menarik hati menghadang jalannya di 
jalan, serta berkata demikian: “Berhentilah orang cantik kuning. Aku akan 
bertanya kepadamu (Serat Babat Pati. Sinom, hlm 97, pupuh 1). 
 Engkau ini anak siapa dan siapakah namamu dinda?”. Yang dinya 
menjawab menjawad,”Hamba bernama Sari, Anak seorang janda, ibu 
hamba bernama Bu Sanggul, sedangkan bapak hamba yang sudah mati itu 
bernama Pak Singul yang dulunya adalah wakil Dipati Pasantenan” (Serat 
Babat Pati. Sinom,  hlm 97,  pupuh 2). 
 

 Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh Baron 

Sekeber adalah setelah melihat ada seorang perawan yang sangat cantik sedang 

berjalan, Baron Sekeber lalu mendekati gadis itu untuk berkenalan. 

 Tindakan yang selanjutnya dalam cerita Baron Sekeber adalah setelah 

sudah setengah bulan Baron Sekeber bercumbu-cumbu dengan Dyah Sari, Baron 

Sekeber meminta izin kepada Dyah Sari untuk pergi berkeliling menjelajahi 
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negeri. Tetapi bukannya menjelahi negeri, Baron Sekeber justru kembali ke 

Pateayam untuk melanjutkan niatnya bertapa yang sempat tertunda.  

S-XVII Baron Sekeber teringat akan pekerjaannya dulu, Baron Sekeber 
pun kembali ke Pateayam untuk bertapa. 

 
 Nini Sari nangis ngucap, duh kangras ulun ywa kari, pundi sapurung 
andika, kawula ugi umiring, Sekeber ngandika ris, sira datan kena tunut, 
krana sira wanodya, aywa sira gung kuwatir, besuk lamun wus mukti sira 
sun gawa (Serat Babat Pati. Sinom,  hlm 41,  pupuh 12). 
 Sekeber tumulya mentar, nini Sari brebes mili, Dyan Sekebergya martapa, 
tumameng sumur tumuli, tapa mendem sawarsa, sru dahat gennya mangun 
kung, lamun slulup sawarsa, tan mawi timbul sing warih, tan winanrna 
kang tapa neng patiayam (Serat Babat Pati. Sinom,  hlm 41,  pupuh 13). 
 
 Ni Sari berkata sambil menangis,”Aduh kakanda hamba jangan ditinggal, 
kemanapun paduka pergi, hamba juga ikut!”. Sekeber berkata 
perlahan,“Engkau tak boleh turut, sebab engkau wanita. Janganlah 
khawatir, jika kelak sudah senang engkau kubawa!!” (Serat Babat Pati. 
Sinom, hlm 98,  pupuh 12). 
 Sekeber lalu pergi, Ni Sari berlinangan air mataya, sangat sedih hatinya. 
Diceritakan Raden Baron Sekeber segera bertapa masuk ke sumur, yaitu 
bertapa memendamkan diri selama satu tahun, jikalau masuk satu tahun 
tidak boleh timbul di permukaan air. Tidak diceritakan yang sedang 
bertapa di Pateayam (Serat Babat Pati. Sinom,  hlm 98,  pupuh 13). 
 

 Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh Baron 

Sekeber adalah Baron Sekeber kembali ke Pateayam untuk melanjutkan niatnya 

bertapa yang sempat tertunda.  

 Tindakan selanjutnya adalah ketika Dyah Sari melahirkan anak kembar, 

berita Dyah Sari melahirkan sampailah ke Kadipaten Pati. Dyah Sari dan Ibunya 

beserta kedua bayi yang baru lahir di boyong ke Kadipaten. Adipati Wasis 

mengasuh kedua anak Dyah Sari dan memberi nama Janurwenda dan Sirwenda.  

Hal itu dapat dilihat dari sekuen sebagai berikut: 

S-XX Adipati Wasis mengasuh kedua anak Dyah Sari dan kedua anak 
tersebut diberi nama Janurwenda dan Sirwenda. 
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Pan sarwi sinungan aran, Janurwenda kang satunggil, kang anom 
Sirwenda aran, binekta mantuk tumuli, pan umur kalih warsi, 
sakalangkung biyangipun, Janurwenda Sirwenda, pinundut karya abdi, 
pan kinarya ponakawan sakembaran (Serat Babad Pati. Sinom, hlm 41, 
pupuh 23). 
Kalangkung bagus kang warna, lawan aneh tingkah neki, saben enjing 
palajengan, kang raka kalawan rayi, lan sami amujengi, kupu kinjeng 
lawan jangkung, binuru katah kena, Dipati kalangkung asih, saben dina 
tan pisah lawan gustinya  (Serat Babad Pati. Sinom, hlm 41, pupuh 24).  
 
Serta diberi nama Janurwenda yang satu, sedang yang muda Sirwenda 
namanya. Ketika berusia dua tahun, Janurwenda dan Sirwenda sangat 
besarnya, kemudian mereka dijadikan panakawan (Serat Babad Pati. 
Sinom, hlm 100, pupuh 23). 
Mereka sangat tampan rupanya dan aneh tingkah-lakunya. Setiap pagi 
kakak beradik itu berlari-lari, dan bersama-sama mengejar kupu-kupu 
capung dan burung jangkung. Banyak yang didapatnya. Dipati sangat 
mengasihinya, sehingga setiap harinya tidak pernah pisah dengan tuannya 
(Serat Babad Pati. Sinom, hlm 100, pupuh 24). 
 

Sekuen diatas menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh Adipati 

Wasis yaitu mengasuh kedua anak Dyah Sari, Adipati Wasis juga  memberikan 

nama keduanya Janurwenda dan Sirwenda.   

Tindakan selanjutnya dalam cerita Baron Sekeber adalah ketika Adipati  

Wasis Jayakusuma cemas dengan kedua anak Dyah Sari yang semakin hari 

semakin sakti. Kemudian Adipati Wasis Jayakusuma pergi ke Kandhuruan  untuk 

bertemu seorang  Bagawan yang sangat tajam penglihatannya untuk meminta 

pendapat mengenai masalah yang sedang dihadapi oleh Sang Adipati dan 

meminta pendapat beliau  tentang kedua anak Dyah Sari.  Hal itu terdapat pada 

sekuen berikut ini :       

S-XXII Adipati Wasis pergi ke Kandhuruwan untuk meminta nasehat 
kepada seorang  Bagawan. 

   
 Kekalih gendewanira, sang Dipati gawok uning, digdaya bocah punika, 
mendah benjang sepuh neki, ingsun rada kuatir, dene anehira kalangkung, 
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ginalih saben dina, saya krasa jroning galih, pan mangkana Dipati 
Jayakusuma (Serat Babat Pati. Sinom, hlm 42,  pupuh 30). 
 Karsananira sang Dipati, arsa sowan mring sang yogi,  Bagawan ing 
Kanduruwan, tingalira langsung sidik, wus tindak sang Dipati, abdi kalih 
atut pungklur, Janurwenda Sirwenda, tan mawi numpak turanggi, muhung 
darat gondelan buntut kuda (Serat Babat Pati. Sinom,  hlm 42,  pupuh 31). 
 
 Sang Dipati sangat takjubmelihatnya:”Sakti sekali anak ini. Apalagi jika 
sudah tua nanti, aku jadi agak kuhawatir, sebab sangat anehnya”. 
Demikiannya setiap hari, semakin terasa dalam hatinya. Demikianlah 
Dipati Jayakusuma (Serat Babat Pati. Sinom,  hlm 101,  pupuh 30). 
 Adapun kehendaknya Sang Adipati, dia akan menghadap kepada seorang  
Bagawan di Kandhuruwan yang sangat tajam penglihatannya. Diceritakan 
Sang Dipati sudah pergi, kedua abdinya si Janurwenda dan Sirwenda 
mengikuti dari belakangnya, tetapi mereka tidak naik kuda hanya 
mendapat bergantung pada ekor kuda (Serat Babat Pati. Sinom, hlm 101,  
pupuh 31). 

 
 Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dilakuakan oleh Adipati 

Wasis Jayakusuma adalah Adipati Wasis Jayakusuma pergi ke Kandhuruwan     

untuk bertemu seorang  Bagawan yang tajam pengliatannya, unuk dimintai 

pendapatnya.   

 Tindakan selanjutnya adalah ketika Adipati Wasis sudah sampai di 

Kandhuruan dan bertemu dengan seorang  Bagawan yang tajam penglihatannya. 

Sang  Bagawan menyuruh Adipati Wasis untuk pergi ke Pateayam karena 

disanalah tempat persembunyian dari Baron Sekeber yaitu ayah dari kedua anak 

Dyah Sari. Hal itu terdapat pada sekuen berikut ini :       

S-XXIII Sang Bagawan meminta Adipati Wasis pergi ke Gunung 
Pateayam karena ayah dari kedua anak kembar Dyah Sari 
bersembunyi disana. 

 
Kalamun lara punika, linampus wekdal samangkin, tan ana paedahipun, 
sebab niku kang darbeni, atmaja kang sayekti, satriya langkung pinunjul, 
saking nagri walanda, Sekeber namanireki, de samangke martapa neng 
Pateayam (Serat Babat Pati. Sinom, hlm 42, pupuh 37). 
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Yen putra maksih yrip, bapake malah ngawula, yen perang abat sanggane, 
marmanta ijengandika, minggaha Pateayam, bektoa prajurit agung, lare 
niku binektoa (Serat Babat Pati. Asmaradana, hlm 43, pupuh 16). 

  
Jika anak tersebut dibunuh pada saat sekarang, itu tak ada faedahnya, 
sebab yang mempunyai anak itu, sesungguhnya adalah satriya yang sangat 
sakti dari negeri Belanda, yang bernama Sekeber dan sekarang dia sedang 
bertapa di Pateayam (Serat Babat Pati. Sinom, hlm 102, pupuh 37). 
Akan tetapi jika anaknya masih hidup, ayahnya malah mengabdi. Paduka 
bila berperang dengannya sangat berat melawannya. Oleh karena itu 
paduka, jika naik ke Pateayam bawalah prajurit yang banyak dan bawa  
Pulau anak tersebut (Serat Babat Pati. Asmaradana, hlm 103, pupuh 16). 
 
Sekuen diatas menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh Sang  

Bagawan adalah Sang  Bagawan menyuruh Adipati Wasis pergi ke Pateayam 

karena disanalah tempat bersembunyinya Baron Sekeber dan Sang  Bagawan juga 

menyeruh Adipati Wasis apabila ke Patayam untuk membawa prajurit banyak dan 

tidak lupa membawa serta kedua anak Dyah Sari.  

 Tindakan yang selanjutnya dalam cerita Baron Sekeber adalah ketika 

Adipati Wasis Jayakusuma sudah mengetahui bahwa ayah dari kedua anak Dyah 

Sari bernama Baron Sekeber dan sedang bersembunyi di ke Pateayam. Adipati 

Wasis segera pergi ke Pateayam untuk mencari Baron Sekeber. Hal itu terdapat 

pada sekuen berikut ini :       

S-XXIV Adipati Wasis pergi ke Gunung Pateayam untuk mencari ayah 
dari kedua anak Dyah Sari. 

 
 Sesangga sang Adipati, ing marga tan winursita, samya minggah gunung 
age, anrajang ri bebondotan, wus prapta pateayam, ngupaya guwane 
sampun, kapering kidul gennira (Serat Babat Pati. Asmaradana, hlm 43,  
pupuh 22). 
 Samana sampun ningali, kang guwa asrikalintang, ing ana sumure, katah 
ingon-ngonira, nanging sepi kewala, kadulu wis ana ningali toya (Serat 
Babat Pati. Asmaradana, hlm 43,  pupuh 23). 
 
 Dan yang ke sembilannya Sang Adipati. Tidak diceritkan dalam 
perjalanan. Mereka naik ke gunung cepat-cepat dan menerabas belukar. 
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Setelah tiba di Pateayam, lalu mencari guanya yang berada di sebelah 
seltan (Serat Babat Pati. Asmaradana, hlm 104,  pupuh 22). 
 Pada waktu itu mereka sudah melihat gua yang sangatlah indahnya, di 
mukanya ada sumur. Di situ banyak binatang piaraan, tetapi sepi saja tak 
ada orang terlihat. Akhirnya mereka melihat (Serat Babat Pati. 
Asmaradana, hlm 104,  pupuh 23). 
 

 Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh Adipati 

Wasis Jayakusuma adalah pergi ke Gunung Pateayam untuk mencari Baron 

Sekeber. 

 Tindakan selanjutnya adalah ketika Adipati Wasis bertemu dengan Baron 

Sekeber, Adipati Wasis pun meminta Baron Sekeber untuk beradu kesaktian 

menyelam di laut, karena Adipati Wasis telah mempunyai rencana untuk 

mengelabuhi Baron Sekeber. Hal itu terdapat pada sekuen berikut ini :       

S-XXVI Adipati Wasis menantang Baron Sekeber untuk beradu kesaktian 
menyelam didalam laut. 

 
Sapa ingkang macungul dingin punika, sayakti kalah jurit, jene ingkang 
betah, punika ingkang menang, pada silem sumur iki, sang Adipatya, dudu 
lanang sireki  (Serat Babad Pati. Durma, hlm 44, pupuh 14). 
Wani slulup jerone sumur kewala, kalamun sira wani, silem neng sagara, 
lor kene apan ana, sagara jero kang pinggir, pada prawira, sumaur iku 
becik  (Serat Babad Pati. Durma, hlm 44, pupuh 15). 

 
Siapa yang muncul lebih dulu, tandanya kalah perang. Sedangkan yang 
bertahan, itu yang menang. Marilah kita menyelam di sumur ini!!”. sang 
Dipati berkata:” Bukan laki-laki engkau (Serat Babad Pati. Durma, hlm 
106, pupuh 14). 
Hanya berani menyelam di sumur saja. Jika engkau berani, mari 
menyelam di lautan. Di sebelah utara ini ada lautan yang dalam. 
Marilah...kita sama-sama perwiranya!!”. Di jawab,” Itu baik!” (Serat 
Babad Pati. Durma, hlm 106, pupuh 15). 

 

 Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh Adipati 

Wasis yaitu menantang Baron Sekeber untuk beradu kesaktian menyelam di laut. 
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 Tindakan selanjutnya dalam cerita Baron Sekeber yaitu ketika Baron 

Sekeber kalah beradu kesaktian melawan Adipati Wasis Jayakusuma, Baron 

Sekeber pun menjadi budak Sang Adipati lalu merubah dirinya sendiri menjadi 

seekor kuda yang diberinama Juru Taman.  Hal itu terdapat pada sekuen berikut 

ini :       

S-XXIX Baron Sekeber mengubah dirinya menjadi seekor kuda bernama 
Juru Taman. 

  
Sang Dipati mangkana pangandikanya, ya sira san lilani, dadya rupa 
kuda, malah dahat prayoga, Sekeber sidakep nuli, smateg mantra wus 
dadya kang turaneksi (Serat Babat Pati. Durma,  hlm 45,  pupuh 30). 
 Jaran dawuk surine cemeng sadaya, tracaknya cemeng sami, gawok kang 
tumingal, Sekeber dadya jaran, pan nali sinungan mami, Si Juru Taman, 
dateng sang Adipati (Serat Babat Pati. Durma, hlm 45, pupuh 31). 
 
 Demikian jawab Sang Dipati,”Iya, kau kuperkenankan berupa kuda, 
malahan sangat bagus sekali”. Sekeber lalu mendekapkan tangannya 
membaca mantra-mantra, akhirnya berubah menjadi kuda (Serat Babat 
Pati. Durma, hlm 107,  pupuh 30). 
 Yaitu kuda dauk yang surai dan kakinya berwarna hitam semuanya, yang 
melihatmya sangat takjub. Demikianlah Sekeber telah menjadi seekor 
kuda, lalu diberi nama Juru Taman oleh Sang Dipati (Serat Babat Pati. 
Durma,  hlm 107, pupuh 31). 

 
 Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dilakukan Baron Sekeber 

adalah mengubah dirinya menjadi seekor kuda dan menjadi kendaraan Sang 

Adipati. Kemudian oleh Adipati Wasis Jayakusuma, kuda jelmaan Baron Sekeber 

diberinama Juru Taman. 

 Tindakan yang selanjutnya yaitu ketika kabar Adipati Wasis Jayakusuma 

mempunyai kuda yang sangat sakti sampai ke Mataram, Panembahan Senopati 

lalu menyuruh  Adipati Wasis datang ke Mataram. Panembahan Senopati meminta 

kuda Juru Taman ditukar dengan sapi bergola miliknya. Juru Taman  tinggal di 
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Mataram dan menjadi budak Panembahan Senopati. Hal itu terdapat pada sekuen 

berikut ini :       

S-XXXII Panembahan Senopati meminta kuda Juru Taman ditukar dengan 
sapi pragola miliknya. 

 
 Kawula darmi punika, sadaya kagungan aji, nanging tyas dereng alila, 
margi remen kang turanggi, nanging jrih lamun lenggana, pramila matur 
tan yekti (Serat Babat Pati. Kinanti,  hal 46,  pupuh 18). 
 Sang nata ngandika arum, ya banget tarima rami, anulya kinen ngambila, 
titihan dalem puniki, kang aran sapi pragola, rapa cemeng ageng inggil 
(Serat Babat Pati. Kinanti, hal 46,  pupuh 19). 
 
 Hamba berikan. Semuanya adalah milik paduka raja”, tetapi sesungguhnya 
hatinya belum rela, sebab dia senang kepada kudanya. Namun oleh karena 
takut menolak, maka dari itu ia berbohong (Serat Babat Pati. Kinanti, hal 
110, pupuh 18). 
 Sang Raja berkata lembut,” Aku sangat berterima kasih!” lalu menyuruh 
mengambil kendaraan istana, yang bernama sapi pragola tersebut. 
Rupanya tinggi bersar (Serat Babat Pati. Kinanti, hal 110,  pupuh 19). 

 
 Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh 

Panembahan Senopati adalah Panembahan Senopati meminta Adipati Wasis untuk 

menukarkan Juru Taman dengan Sapi Bergola miliknya.  

 Tindakan yang selanjutnya yaitu ketika kesempatan bagus datang Baron 

Sekeber tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, Baron Sekeber segera 

meninggalkan Panembahan Senopati yang sedang asik melihat pertunjukan 

wayang dan Baron Sekeber langsung cepat-cepat kembali ke Mataram. Baron 

Sekeber pun menjelma menjadi Panembahan Senopati untuk mengelabuhi Sang 

Permaisuri. Hal itu terdapat pada sekuen berikut ini :   

S-XXXV Juru Taman mengubah dirinya menjadi Panembahan Senopati 
untuk mengelabuhi Sang Permaisuri 

 
Juru Taman sigra mentar, mantuk mring Mataram yun ngrumiyini, arsa 
malebeng kadaton, nyidra resmi sang retna, marma laju kesah datan mawi 
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matur, anjujug ing dalem pura, sakedap kewala prapti (Serat Babat Pati. 
Pangkur,  hal 50,  pupuh 8). 
 Sapraptane ing Mataram, mateg aji mancala mulih warni, menda warna 
Sang Prabu, Senopati Ngalaga, wus tiniru sandang pangagemanipun, 
warna solah tingkahira, wus tan wingwang pindo sangaji (Serat Babat 
Pati. Pangkur,  hal 50,  pupuh 9). 

 
Juru Taman segera kembali ke Mataram, akan mendahului masuk ke 
istana, maksudnya akan mengkhianati sang putri. Oleh karena itu tanpa 
berkata dia langsung menuju ke dalam istana dan sebentar saja sudah 
sampai (Serat Babat Pati. Pangkur, hal 117,  pupuh 8).  
Setibanya di Mataram, dia membaca mantra-mantra, kemudian berubah 
rupanya seperti Raja Senapati Ngalaga. Pakaiannya serta tingkah-lakunya 
sudah ditirunya. Sudah tidak berbeda, seakan-akan seperti raja (Serat 
Babat Pati. Pangkur, hal 117,  pupuh 9). 
 

 Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dilakukan oleh Juru Taman 

atau Baron Sekeber adalah Baron Sekeber menjelma sebagai Panembahan 

Senopati bermaksud untuk mengelabuhi Sang Permaisuri. 

 Tindakan selanjutnya adalah setelah Baron Sekeber merubah dirinya 

menjadi Panembahan Senopati, dia segera mendekati kamar Permaisuri tetapi 

karena Sang Permaisuri sedang berdoa jadi dia tidak boleh diganggu. Kemudian 

Baron Sekeber pergi ke kamar para selir dan istri Panembahan Senopati, dalam 

waktu semalam saja semua istri dan selir diratainya. Hal itu terdapat pada sekuen 

berikut ini :       

S-XXXVI Juru Taman atau Baron Sekeber menggauli para selir dan istri 
Panembahan Senopati kecuali Sang Permaisuri 

 
 Gustinya dalu kang prapti, angrawuni pasti karsa mring mami, enggal 
busana di punjul, sesaji kononyohan, Senopati manjing tilam sare sampun, 
nulya medal sare liyan, karsanya angemaruki (Serat Babat Pati. Pangkur, 
hlm 50,  pupuh 16). 
 Warata sadalu natas, para selir sami garjiteng galih, dene seje lan 
rumuhan, sang nata solahira, teka gragas kaya ngono tandangipun, 
sagung selir rerasanan, warnanen sira sang putri (Serat Babat Pati. 
Pangkur,  hlm 50,  pupuh 17). 
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 Sebab majikannya datang malam hari, maka dalam pikirannya menyukai 
dirinya. Kemudian dia berbusana indah, serta menghaturkan sesaji. 
Senopati sudah masuk ke tempat tidur lalu dia pun tidur. Setelah itu dia 
keluar, lalu tidur ke tempat lainnya. Keinginannya tersebut sangatlah 
berlebiahan (Serat Babat Pati. Pangkur, hlm 118, pupuh 16). 
 Semalam diratainya, kemudian para selir berpikir dalam hatinya, sebab 
tingkah lakunya raja yang demikian rakusnya itu lain dengan tingkah-
lakunya dahulu. Semua selir memperbincangkannya. Tersebutlah Sang 
Putri (Serat Babat Pati. Pangkur,  hlm 118, pupuh 17). 

 
 Sekuen di atas menggambarkan tindakan yang dialakukan Baron Sekeber 

adalah Baron Sekeber menggauli para istri dan selir dari Panembahan Senopati. 

4.3.1.2  Kejadian (Happening) 

 Kejadian yang ada dalam cerita Baron Sekeber adalah ketika Baron 

Sekeber berada diatas Pulau Jawa, Baron Sekeber segera menukik kebumi dan 

sampailah di Palembang. Hal itu terdapat pada sekuen berikut ini :    

S-III Baron Sekeber berada  di atas  Pulau Jawa, segera  menukik kebumi 
dan sampailah di  Palembang 

Samapun lengser genipun sumiwi, Raden Sekeber madal pasilan, tan 
manut marnag kadange, dadya kesah ing jalu, anggegana ngambah 
wiyati, sinedya tanan Jawa, kang kaciptang kalbu, kawarnoa lampahira, 
sampun prapta luhuring kang pulo Jawi, gya niyub ngarea pada (Serat 
Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 35,  pupuh 27). 
Kang jinudjug Palembang nagari, puruita sajuga pandita, minta wuruk 
bebasana, manungsa Jawa iku, apan lami genira ngabdi, Palembang guru 
Jawa, ngantos kalih taun, sinigeg Baron lumampahnya, kawarnoa sira 
Dipati Pati, Raden Jayakusuma (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 
35,  pupuh 28). 
 
Raden Sekeber kemudian mengundurkan diri dari hadapannya dan tidak 
mau menuruti kehendak saudaranya. Pada malam harinya dia jadi pergi 
dengan berjalan melalui angkasa. Tujuannya adalah ketanah Jawa. 
Diceritakan, dia sudah diatas Pulau Jawa, segera dia menukik ke bumi 
(Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 85,  pupuh 27). 
 Yang ditujunya adalah negeri Palembang. Sebab dia akan berguru dahulu 
kepada seorang pendeta, minta diajarkan bahasanya orang Jawa. Sudah 
dua tahun lamanya dia mengabdi kepada guru bahasa Jawa di Palembang 
tersebut. Hentikan dahulu keadaannya Baron itu. Tersebutlah Adipati Pati 
Raden Jayakusuma (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 86,  pupuh 
28). 
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Sekuen di atas menggambarkan kejadian yang dialami oleh Baron Sekeber 

yaitu setelah terbang lama diangkasa, Baron Sekeber sampai  di negeri Palembang 

Kejaian yang lain dalam cerita Baron Sekeber adalah ketika Baron Sekeber 

melihat angkasa yang bersinar kuning, karena penasaran Baron Sekeber 

mendekatinya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hal itu 

terdapat pada sekuen berikut ini :    

S-VI Baron Sekeber melihat gumpalan asap yang berwarna kuning dan 
Baron Sekeber mendekat untuk mencari tahu apa yang sebenarnya 
sedang terjadi 

 
Mider-meder kadya under, milang-miling kadya jangkung tumuling, 
sinawang tawenging kukus kumulun nawangi tingal, nganan-ngering 
ngidul ngetan keksi suwung, suwunge cipta tan duga, gegana sumirat 
kuning (Serat Babad Pati. Pangkur, hlm 38, Pupuh 20). 
Lah iki paran daruna, ing gegana ana sumirat kuning, andulu mangaler 
ngidul, madyaning tanah jawa, sadangunya ingsun ngambah tawang, 
suwung, nugumbara tambuh sinedya, wus ngungkuli luhur neki (Serat 
Babad Pati. Pangkur, hlm 38, Pupuh 21). 
Panembahan Senapatya, kenging solat Sekeber tumibeng siti, gumebeng 
ing siti lungguh, gumeter amarlupa, Dyan Sekeber panggraitani reng 
kalbu, tanah angka gennya dewa, tantara nulya ningali (Serat Babad Pati. 
Pangkur, hlm 38, Pupuh 22). 

 
Seperti burung jangkung tingkahnya dan berputar-putar bagaikan 
gelondongan. Dia lalu melihat gumpalan asap, namun di sebelah kanan-
kiri dan timur-barat terlihat sangat sunyi sekali. Kemudian angkasa 
bersinar kuning (Serat Babad Pati. Pangkur, hlm 91, Pupuh 20). 
”Apakah sebabnya angkasa bersinar kuning, yang tampak di sebelah utara-
selatan di tengah-tengah tanah Jawa itu, sebab selamanya aku berkelana 
diangkasa sunyi, tidak pernah aku mengetahuinya?”. dia telah berada di 
atasnya (Serat Babad Pati. Pangkur, hlm 91, Pupuh 21). 
Panembahan Senopati. Baron Sekeber kena tulahnya, akhirnya jatuh 
duduk di tanah, dan tubuhnya bergetar sangat payah. Raden Sekeber lalu 
berpikir dalam hati bahwa tanah angker itu tempanya dewa. Tidak berapa 
lama kemudian, dia lalu melihat (Serat Babad Pati. Pangkur, hlm 91, 
Pupuh 22). 
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Sekuen di atas menggambarkan kejadian yang dialami oleh Baron Sekeber 

yaitu ketika Baron Seber berkelana diangkasa, Baron Sekeber meliahat angkasa 

yang berwarna kuning. 

Kejadian yang selanjutnya adalah ketika Baron Sekeber mendekati 

angkasa yang berwarna kuning, Baron Sekeber tiba-tiba jatuh duduk ditanah dan 

tubuhnya gemetar sangat payah. Ternyata Baron Sekeber terkena tulah karena 

telah berana diatasnya seseorang yang sedang bertapa diatas batu. Hal itu dapat 

dilihat dari sekuen sebagai berikut: 

S-VII Baron Sekeber terkena tulah dan jatuh duduk ke tanah. 

Panembahan Senopatya, kenging solat Sekeber tumibang siti, gumebeng 
ing siti lungguh, gumeter amarlupa, Dyan Sekeber panggraitanireng 
kalbu, tanah angka gennya dewa, tantara nulya ningali (Serat Babad Pati. 
Pangkur, hlm 38, Pupuh 22). 
 
Panembahan Senopati. Baron Sekeber kena tulahnya, akhirnya jatuh 
duduk di tanah, dan tubuhnya bergetar sangat payah. Raden Sekeber lalu 
berpikir dalam hati bahwa tanah angker itu tempanya dewa. Tidak berapa 
lama kemudian, dia lalu melihat (Serat Babad Pati. Pangkur, hlm 91, 
Pupuh 22). 

 
Sekuen di atas menggambarkan kejadian yang dialami oleh Baron Sekeber 

yaitu karena Baron Sekeber terbang diatasnya orang yang sedang bertapa diatas 

batu, Baron Sekeber terkena tulah dan jatuh duduk di tanah dengan tubuh yang 

gemetar. 

Kejadian yang lainnya yaitu ketika Baron Sekeber berkelahi dengan 

Panembahan Senopati, karena kesaktian Paenmbahan Senopati yang luar biasa 

Baron Sekeber akhirnya kalah. 

S-IX Baron Sekeber kalah dalam perkelahian melawan Penembahan 
Senopati dan Baron Sekeber malarikan diri menuju Gunung Murya. 
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 Senopati kari gagas, Kyai Juru lajeng enggal nulungi, maca dongan ayat 
pitu, amatek kawijayan, Dyan Sekeber datan kuwat badanipun, gya oncat 
saking payudan, ngayuh gegana tan kaeksi (Serat Babat Pati. Pangkur, 
hlm 38,  pupuh 34).   
 
 Senopati tinggal memikirkannya. Kyai Juru lalu cepat-cepat 
membantunya, membaca doa ayat 7 yaitu mantra-mantra kemenangan. 
Raden Baron Sekeber tidak kuat tubuhnya, segera melarikan diri dari 
medan laga. Terbang keangkasa dan sudah tidak tampak lagi (Serat Babat 
Pati. Pangkur,  hlm 93,  pupuh 34).   
 
Sekuen diatas menggambarkan kejadian yang dialami oleh Baron Sekeber 

yaitu Barton Sekeber kalah dalam berkelahi melawan Panembahan Senopati. 

Kejadian yang selanjutnya adalah ketika Baron Sekeber lari dari arena 

pertarungan, karena telah kalah dalam perkelahian melawan Panembahan 

Senopati. Baron Sekeber terbang mengembara ke timur yang dijutu adalah 

Gunung Murya, tetapi setelah diatas Gunung Pateayam Baron Sekeber segera 

menukik kebumi karena melihat banyak sekali tulang-tulang besar berserakan. 

S-X Baron Sekeber sampai di Gunung Pateayam bermaksud akan bertapa  
di gunung tersebut 

 
Wus prapta sakidul murya, tembing wetan punika kang kaeks, Patiayam 
gunungipun, kadulu saking wiyat, ngriku keksi katah balung agung-agung, 
mestine enggon rasaksa, digdaya memangsa janmi (Serat Babat Pati. 
Pangkur, hlm 39,  pupuh 38).   

 
Tibalah dia di sebelah selatan Gunung Murya. Sedangkan disebelah timur 
gunung itu terlihat Gunung Pateayam. Dari angkasa ditempat tersebut 
terlihat tulang-tulang besar, tentunya tempat itu tempatnya raksasa sakti 
yang memakan orang (Serat Babat Pati. Pangkur, hlm 94,  pupuh 38).   
 
Sekun diatas menggambarkan kejadian yang dialami oleh Baron Sekeber 

yaitu Baron Sekeber sampai di Gunung Pateayam dan melihat banyak sekali 

tulang-tulang besar berserakan. 
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Kejadian yang lain adalah ketika Baron Sekeber berkeliling di Gunung 

Pateayam, Baron Sekeber melihat Banyak bebek dan banyak kucing yang hidup 

disekitar gua dan setelah didekati Baron Sekeber bertemu dengan seorang yang 

sedang merunduk di muka gua angker. 

S-XI Baron Sekeber menjumpai seseorang yang sudah tua sedang 
merunduk di muka gua angker bernama Sadu Hening 

 
Gawok mulat sira radyan, atanapi katah bebek kaeksi, watara luwih sing 
satus, bebek bBali Manila, lawan kucing ing ngriku, wussana ana 
manungsa, wus tuwa akaki-kai (Serat Babat Pati. Pangkur, hlm 39,  pupuh 
40).   
Ngedungruk ngarsaning guwa, guwa singup neng sumur toya wening, 
Sekeber tumurun gupuh, ngadeg neng pangayunan, kak-kai sapa aranmu 
satuhu, lawan iki guwa apa, ana bebek ana kucing (Serat Babat Pati. 
Pangkur, hlm 39,  pupuh 41).   
 
Raden Sekeber sangat heran melihatnya. Dan lagi ditemapt itu banyak 
bebek yang jumlahnya lebih dari seratus ekor, yaitu bebek Bali dan bebek 
Manila. Disana juga banyak kucingnya. Akhirnya dijumpai ada seorang 
manusia yang sudah tua (Serat Babat Pati. Pangkur, hlm 94,  pupuh 40).   
Sedang merunduk di muka gua yang angker, di sumur yang airnya jernih. 
Baron Sekeber seger turun, berdiri dihadapannya ”Kakek..kakek siapakah 
sesungguhnya namamu, dan ini gua apa, ada bebek dan ada kucing (Serat 
Babat Pati. Pangkur, hlm 94,  pupuh 41). 
 
Sekuen diatas menggambarkan kejadian yang dialami oleh Baron Sekeber 

ayaitu Baron Sekeber bertemu dengan seorang yang sudang sedang merunduk di 

muka gua angker   

 Kejadian lain yang terjadi dalam cerita Baron Sekeber yaitu pada saat 

Baron Sekeber berkeliling di desa Kemiri dan tidak sengaja melihat anak perawan 

cantik berjalan dibawah pohon beringin. Rupanya sangat cantik bersinar-sinar dan 

Baron Sekeber pun jatuh cinta pada gadis itu. Gadis itu bernama Dyah Sari anak 

seorang janda dari desa Kemiri. Hal itu dapat dilihat dari sekuen sebagai berikut: 
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S-XIV Baron Sekeber bertemu dengan seorang gadis cantik di desa Kemiri 
dan berkenalan. 

S-XV Baron Sekeber jatuh cinta kepada Dyah Sari yaitu  gadis yang 
ditemuinya di desa Kemiri. 

 
 Gentong iku mesi toya manggung agung, tantara ana kaeksi, nanggih 
prawan luwih ayu, langkung sangisor waringin, rupa ayu moblong-
moblong (Serat babat Pati. Megatruh, hlm 40,  pupuh 26). 
 Radyan Baron kasmaran sajroning kalbu, bocah iki teka manis, semune 
wijang alurus, sapa darbe anak estri, ngadang margi Raden Baron (Serat 
babat Pati. Megatruh, hlm 40,  pupuh 27). 
 
 Yang berisi sir. Tidak beberapa lama antaranya, terlihat seorang anak 
perawan cantik berjalan di bawah pohon beringin. Rupanya sangat cantik 
bersinar-sinar (Serat babat Pati. Megatruh,  hlm 96,  pupuh 26). 
 Raden Baron Sekeber jatuh cinta dalam hatinya,”Anak ini manis rupanya 
dan sangat ramping. Siapa yang mempunyai anak perempuan itu?”. Raden 
Baron Sekeber lalu menghadang di jalan (Serat babat Pati. Megatruh,  
hlm 96,  pupuh 27). 
 

 Sekuen di atas menggambarkan kejadian yang dialami oleh Baron Sekber 

yaitu ketika Baron Sekeber berkeliling di desa Kemiri, tidak sengaja bertemu 

dengan seorang gadis cantik yang sedang berjalan dibawah pohon beringin dan 

Baron Sekeber pun jatuh cinta kepada gadis itu.  

 kejadian yang lain dalam cerita rakyat Baron Sekeber adalah setelah usia 

kandungan Dyah Sari udah sembilan, Dyah Sari melahirkan dua anak kembar 

yang semuanya laki-laki. Para tetangganya lalu berdatangan untuk melihat bayi 

kembar Dyah Sari, karena sebelumnya tersebar kabar bahwa Dyah Sari hamil 

dengan setan kuburan. Hal itu dapat dilihat dari sekuen sebagai berikut: 

S-XVIII Dyah Sari melahirkan dua anak kembar yang semuanya laki-laki. 
 
 Warnanen sampun mangsanya, sangang wulan anggarbini, kang tangga 
gumutu pada, si Sari moteng pribadi,wusana bayi lahir, metu lanang 
kembar bagus, tangganya sami prapta, mbok randa nganyar-anyari, tuku 
gedang tuku slendang duwit dinar (Serat Babat Pati. Sinom, hlm 41, 
pupuh 19). 
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 Diceritakan kandungan sudah sembilan bulan dan hampir tiba saatnya. 
Para tetangganya tertawa semua sebab Ni Sari hamil sendiri. Akhirnya 
bayi lahir, keluar anak laki-laki kembar yang bagus rupawan. Para 
tetangganya lalu berdatangan. Sedangkan mbok randa bertingkah lain 
seperti biasanya, dia membeli pisang dan membeli selendang dengan uang 
dinar itu (Serat Babat Pati. Sinom, hlm 99,  pupuh 19). 

 
 Sekuen di atas menggambarkan kejadian yang dialami oleh Dyah Sari 

yaitu melahirkan dua anak kembar dari hubungan dengan Baron Sekber. 

 Kejadian yang selanjutnya adalah ketika kabar anak perawan melahirkan 

anak kembar dengan setan kuburan sampai ke Kadipaten Pati, lalu Dyah Sari dan 

Ibunya beserata kedua bayi yang baru lahir disuruh menghadap Adipati Wasis. 

S-XIX Dyah Sari dipanggil ke Kadipaten Pati karena mempunyai anak 
tetapi tidak mempunyai suami. 

 
Ana aung satu sedah, ana awah beras pari, asung kop lawan gula,nyai 
randa saya sugih, wus katur Sang Dipati, Jayakusuma punika, ana prawan 
nak-anak, bocah lahir kembar sami, ing Kemiri putune si nyai randa 
(Serat Babat Pati. Sinom, hlm 41,  pupuh 21). 
Apan nuli tinimbalan, wus katur sabiyang neki, dinangu sapa bapakaya, 
umatur kalawan ejim, kang tengga kubur gusti, ing Kemiri asalipun, 
Dipati angandika, yen bisa pais lumaris, bocah iku kalih nisan sun 
karsakna (Serat Babat Pati. Sinom, hlm 41,  pupuh 22). 
 
Ada yang memberi tembakau sirih, beras padi dan ada juga yang memberi 
kopi gula. Mbok randa semakin kaya. Keadaannya sudah diberitahukan 
kepada Dipati Jayakusuma, bahwa ada seorang perawan yang melahirkan 
anak laki-laki kembar di Kemiri, yaitu cucu mbok randa (Serat Babat Pati. 
Sinom, hlm 100,  pupuh 21). 
 Mereka lalu dipanggil bersama-sama dengan ibunya. Kemudian ditanya 
siapa bapaknya, dikatakan dengan setan yang menunggu kuburan di 
Kemiri asalnya. Dipati berkata,”Jika sudah bisa berjalan, kedua anak itu 
aku ambil” (Serat Babat Pati. Sinom, hlm 100,  pupuh 22). 
 

 Sekuen diatas menggambarkan kejadian yang dialami oleh Dyah Sari 

adalah Dyah Sari disuruh menghadap Adipati Wasis di Kadipaten Pati, untuk 

mempertanggung jawabkan perbuatannya karena mempunyai anak tetapi tidak 

mempunyai suami. 
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 Kejadian lain yang dalam cerita Baron Sekeber adalah ketika Adipati 

Wasis mengetashui bahwa kedua anak Dyah Sari yaitu Janurwenda dan Sirwenda, 

tumbuh besar dengan cepat tidak seperti anak biasanya. Semakin hari semakin 

sakti dan semakin aneh tingkah laku mereka berdua, sehingga menimbulkan 

kehawatiran pada Adipati Wasis. Hal itu dapat dilihat dari sekuen sebagai berikut: 

S-XXI Adipati Wasis cemas dengan perkembangan Janurwenda dan 
Sirweda yang semakin hari semakin sakti 

  
Kocapa pan sampun lama, antawis sataun malih, sang Dipati nuju 
nendra, rahina aneng pandapi, rare kalih nunggoni, Janurwenda 
Sirwendaku, sarwi nyepeng lar badak, ngebuti genira guling, saben dina 
mangkana pakaryanira (Serat Babad Pati. Sinom, hlm 42, pupuh25). 
Pinuju ari sajuga, sang Dipati wus ngelilir, saking anggenira nendra, 
umiyat ing kanan kering, katah laler ngemasi, pejah sami angalumpuk, 
sarwi anandang brana, tatu weteng kenging tugi, wulu pari dadaya laler 
kang pejah (Serat Babad Pati. Sinom, hlm 42, pupuh26). 
 
Diceritakan kira-kira satu tahun kemudian. Pada waktu itu Dipati sedang 
tidur siang di muka rumah, dijagai oleh Janurwenda dan Sirwenda, sambil 
memegang bulu merak untuk mengipasi Dipati yang sedang tidur. 
Demkianlah pekerjaannya setiap hari (Serat Babad Pati. Sinom, hlm 100, 
pupuh25). 
Pada suatu hari, Sang Dpati sudah terjaga dari tidurnya, lalu melihat ke 
kanan dan ke kiri, banyak lalat yang mati berserakan. Semua lalat yang 
mati tersebut, perutnya luka terkena bul padi (Serat Babad Pati. Sinom, 
hlm 42, pupuh26). 

 
 Sekuen diatas menggambarkan kejadian yang dialami oleh Adipati Wasis 

adalah ketika Adipati Wasis sedang tidur siang dan di jaga oleh Janurwenda dan 

Sirwenda dan ketika terbangun melihat banyak lalat yang mati berserakan dan 

semuanya lalat yang mati berutnya terluka, Adipati Wasis sangat heran karena 

baru kali ini melihat anak kecil yang memiliki kesaktian luar biasa.  

 Kejadian selanjutnya yaitu ketika Adipati Wasis sampai di Paeayam, lalu 

Sang Adipati mendekati sumur yang berada dekat gua. Keluarlah  manusia dari 
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dalam sumur yang mukanya tidak seperti manusia karena sangat kotor dan penuh 

lumut. 

S-XXV Adipati Wasis sampai di Pateayam dan bertemu dengan Baron 
Sekeber 

 
Hiya sun Adipati Pati, kang aran Jayakusuma, kang kuwasa gunung kiye, 
Pateayam bawah ingwang, siraku kumalancang, lamun sira nora meyu, 
glis mundura samangkyaga (Serat Babad Pati. Asmaradana, hlm 44, 
pupuh26). 
Duk miyarsa Sekeber ing saurira. Jayakusuma bengis, wudar gennya tapa, 
malumut aneng njaba, warnanira tan prayogi, lumut sadaya anyandak 
tangan aglis (Serat Babad Pati. Durna, hlm 44, pupuh 1). 
 
Aku ini Dipati, Jayakusuma namaku, yang menguasai Pateayam ini. 
Engkau ini sangat lancang, apabila engkau tidak keluar. Cepat mundurlah 
sekarang juga!!” (Serat Babad Pati. Asmaradana, hlm 104, pupuh26). 
Ketika Sekeber mendengar perkataannya Dipati Jayakusuma yang pedas 
itu, tapanya batal, segera melompat keluar. Rupanya tidak patut, 
berlumutan semuanya. Dia segera menangkap tangannya (Serat Babad 
Pati. Durna, hlm 104, pupuh 1). 
 
Kejadian yang selanjutnya adalah pada waktu Baron Sekeber berkelahi 

melawan Adipati Wasis Jayakusa, Baron Sekeber kalah dalam perkelahian. 

Karena sebelum bertanding dimulai telah disepakati perjanjian bahwa yang kalah 

menjadi budak yang menang, maka Baron Sekeber pun menjadi budak Adipati 

Wasis. Hal itu dapat dilihat dari sekuen sebagai berikut: 

S-XXVII Baron Sekeber kalah dalam beradu kesaktian menyelam dilaut 
karena Adipati Wasis melakukan kecurangan. 

S-XXVIII Baron Sekeber menjadi budak Adipati Wasis karena telah kalah 
dalam beradu kesaktian melawan Adipati Wasis. 

 
 Lenging guwa metu sajroning sagara, anulya nimbul aglis, Sekeber 
wuninga, Dipati saweg medal, wus rumengan ingkang ati, kalah digdaya, 
selulup kalah mami (Serat Babat Pati. Durma, hlm 45,  pupuh 26). 
 Kari betah anuli mentas kalihnya, wus prapta darat sami, Dipati 
ngandika, radyan Jayakusuma lah priye karepan malih, Sekeber nembah, 
satuhu teluk mami (Serat Babat Pati. Durma, hlm 45,  pupuh 27). 
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 Dari lubang gua itu lalu keluar ke lautan dan segera muncul. Sekeber 
mengetahui bahwa Sang Dipati baru saja keluar, maka hatinya merasa 
kalah sakti dan kalah menyelam (Serat Babat Pati. Durma, hlm 107,  
pupuh 26). 
 Keduanya lalu naik ke atas. Setelah sampai darat, Dipati Jayakusuma 
berkata, Babagiman kehendakmu lagi?”. Sekeber menyembah,” Sungguh-
sungguh hamba takluk (Serat Babat Pati. Durma, hlm 107,  pupuh 27). 

 
 Sekuen di atas menggambarkan kejadian yang dialami oleh Baron Sekeber 

yaitu setelah pertarungan sangat lama, Baron Sekeber akhirnya  kalah dalam 

pertarungan melawan Adipati Wasis Jayakusuma dan Baron Sekeber menjadi 

budak Adipati Wasis. 

 Kejadian yang selanjutnya yaitu ketika Baron sekeber kalah dalam 

perkelahian melawan Adipati Wasis, Baron Sekeber merubah dirinya menjadi 

seekor kuda dan menjadi kuda tunggangan Adipati Wasis. 

S-XXX Juru Taman dibawa ke Kadipaten Pati dan menjadi kuda 
tunggangan Adipati Wasis 

 
Jaran dawuk surine cemeng sadaya, tracaknya cemeng sami, gawok kang 
tumingal, Sekeber dadya jaran, paningali sinungan mami, si Juru Taman, 
dateng sang Adipati (Serat Babat Pati. Durma, hlm 45,  pupuh 31). 
Den respati gambare ingkang turangga, nali dipun lapaki, tnumakan 
sigra, ngatapang ngayam alas, kendar abdi ingkang ngiring, wus 
praptang wisma, langkung suka Dipati (Serat Babat Pati. Durma, hlm 45,  
pupuh 32). 
 
Yaitu kuda dawuk yang surai dan kakinya berwarna hitam semuanya. 
Yang melihatnya sangat takjub. Demikianlah Sekeber telah menjadi seekor 
kuda, lalu diberi nama Juru Taman oleh sang Dipati (Serat Babat Pati. 
Durma, hlm 107,  pupuh 31). 
Wujud kuda itu demikian indahnya, lalu diberi pelana dan segera 
dinaikilah. Kuda tersebut kemudian pergi menyusup-nyusup seperti ayam 
hutan. Para abdi yang mengiringi kembali semua. Sesudah dirumah , 
Sanga Dipati sangat senangnya (Serat Babat Pati. Durma, hlm 107,  
pupuh 32). 
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Sekuen di atas menggambarkan kejadian yang dialami oleh Baron Sekeber 

yaitu Baron Sekeber menjadi kuda tunggangan Adipati Wasis, Juru Taman di 

bawa ke Kadipaten Pati dan menjadi kuda peliharaan Adipati Wasis. 

 Kejadian yang selanjutnya adalah ketika Panembahan Senopati tahu 

bahwa adik iparnya yaitu Adipati Wasis Jayakusuma mempunya kuda yang sangat 

sakti, Panembahan Senopati meminta kuda Juru Taman ditukar dengan Sapi 

Bergola miliknya. Kemudian Baron Sekeber menjadi budak Mataran dan menjadi 

kendaraan Panembahan Senopati. Hal itu dapat dilihat dari sekuen sebagai 

berikut: 

S-XXXIII Juru Taman menjadi budak Mataram dan menjadi kuda 
tunggangan Panembahan Senopati. 

 
 Mangsuli carita nguni, Jurutan Sampun lama, ngabdi dateng sang 
akatong, narendra ing Mataram, dadya titihanira, yen arsa tindak punika, 
mung sekedap sampun prapta (Serat Babat Pati. Asmaradana, hlm 48,  
pupuh 1). 
 
 Kembali ke cerita dahulu. Ketika itu Juru Taman telah lama mengabdi 
kepada Raja Mataram, menjadi kendaraanya. Jika akan pergi, sebentar saja 
sudah tiba (Serat Babat Pati. Asmaradana,  hlm 112,  pupuh 1). 
 

 Sekuen diatas menggambarkan kejadian yang dialami oleh Baron Sekeber 

yaitu Baron Sekeber menjadi budak Mataram dan menjadi kendaraan Panembahan 

Senopati, alih-alih ingin menguasai kerajaan Mataram, justru dia sekarang  

menjadi budak Mataram. 

 Kejadian yang lain dalam cerita Baron Sekeber adalah  ketika Baron 

Sekeber ketangkap basah telah menyamar sebagai Panembahan Senopati, 

kemudian Baron Sekeber pun di bunuh oleh Panembahan Senopati. Hal itu dapat 

dilihat dari sekuen sebagai berikut: 
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S-XXXVII Juru Taman atau Baron Sekeber ketahuan telah berkhianat 
kepada Panembahan Senopati. 

S-XXXVIII Baron Sekeber berkelahi dengan Panembahan Senopati dan 
akhirnya terbunuh di tangan Panembahan Senopati. 

  
 
 Sang putri maksih neng lawang, Senopati kelayan ingkang rayi, nimas 
Ratu Rara Kidul, sami neng pasareyan Jurutaman anjujug manjing tilam 
rum, agahan tumameng tilam, wus pirsa jeng Sri Bupati (Serat Babat Pati. 
Pangkur,  hlm 51,  pupuh 33). 
 Sinogok ecis punika, kenging mripat ingkang kanan rah mili, 
kalimahmripat maletus, dahat anandang brana, gulangsaran aneng siti 
kutah marus, yata tan antara lama, Jurutaman wus ngemasi (Serat Babat 
Pati. Pangkur,  hlm 51,  pupuh 34). 
 
 Ketika itu Permaisuri masih berada di pintu, sedangkan Raja Senopati dan 
istrinya Rara Kidul ditempat tidur. Juru Taman dengan tergesa-gesa 
langsung masuk ke tempat tidur. Saat it Raja Senopati sudah 
mengetahuinya (Serat Babat Pati. Pangkur, hlm 119,  pupuh 33). 
 Lalu ditikamlah dia dengan senjata, mengenai matanya sebelah kanan. 
Darah pun bercucuran. Dia jatuh terlentang di tanah serta muntah darah, 
sedangkan matanya meletus. Alangkah menderitanya dia dan tidak lama 
antaranya Juru Taman mati (Serat Babat Pati. Pangkur, hlm 121,  pupuh 
34). 
 

 Sekuen di atas menggambarkan kejadian yang dialami oleh Baron Sekeber 

yaitu pada saat Baron Sekeber menjelma menjadi Panembahan Senopati dan ingin 

menggauli Sang Permaisuri. Ternyata Panembahan Sudah mengetahui, kemudian 

mempergokinya, Baron Sekeber pun tertangkap basah telah berhianat pada 

Panembahan Senopati dan perkelahian pun terjadi. Karena kesaktian Panembahan 

senopati yang luar biasa, Baron Sekeber mati ditangan Panembahan Senopati. 
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Bagan Kejadian (happening) dan tindakan (action) dalam cerita Baron 

Sekeber dalam Serat Babad Pati. 
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Bagan kejadian (happening) dan tindakan (action) dalam cerita Baron 

Sekeber dalam Serat Babat Pati. Jadi alur cerita yang terdapat pada cerita Baron 

Sekeber dalam Serat Babad Pati dimulai dari tindakan yang dilakukan oleh Baron 

Sukmul menawari adiknya yaitu Baron Sekeber untuk menjadi patih di 

kerajaannya (S1), tetapi baron sekeber tidak mau menuruti perintah kakaknya dan 

Baron Sekeber pergi dari Belanda menuju Jawa untuk mencari kerajaan Mataram 

(S2). Baron Sekeber berada  di atas  Pulau Jawa, segera  menukik kebumi dan 

sampailah di Palembang (S3). Dua tahun sudah Baron Sekeber mempelajari tata 

cara orang jawa kepada seorang pendeta di Palembang (S4), Baron Sekeber pun 

melanjutkan perjalanannya menuju Mataram untuk mencari Panembahan Senopati 

dan merebut kerajaan Mataram  (S5). Di tengah perjanan Baron Sekeber melihat 

gumpalan asap yang berwarna kuning lalu Baron Sekeber mendekat untuk 

mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi (S6), tidak disangka Baron 

Sekeber terkena tulah dan ahirnya jatuh duduk ke tanah karena Baron Sekeber 

tidak sengaja melewati diatasnya orang yang sedang bertapa (S7). Baron Sekeber 

melihat ada seorang yang sedang duduk diatas batu, ternyata orang yang sedang 

duduk itu adalah Panembahan Senopati dan perkelahian pun terjadi (S8). Ternyata 

kemampuan mereka seimbang, namun secara sepihak Baron Sekeber melarikan 

diri dari arena pertarungan karena merasa musuh yang dihadapi terlalu sakti. 

Baron Sekeber melarikan diri menuju Gunung Muria (S-9), Sesampainya di atas 

Gunung Pateayam Baron Sekeber landing bermaksud bertapa didalam sumur 

dekat mulut gua (S-10). Setelah berputar –putar Baron Sekeber menjumpai 

seseorang yang sudah tua sedang merunduk di muka gua angker bernama Sadu 
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Hening (S-11) dan untuk memperlancar pertapaannya Baron Sekeber membunuh 

Sadu Hening (S-12). Sebelum bertapa Baron Sekeber pergi berkeliling di desa 

Kemiri untuk melihat daerah jajahannya (S-13) dan  Baron Sekeber bertemu 

dengan seorang gadis desa yang sangat cantik, mereka pun berkenalan, Gadis dari 

desa Kemiri itu bernama Dyah Sari anak dari seorang janda (S-14). Mereka 

kemudian akrab, Baron Sekeber akhirnya jatuh cinta pada Dyah Sari (S-15).  

Hampir setiap malam Baron sekeber datang kerumah Dyah Sari, tetapi tidak 

seorang pun tau bahwa Baron Sekber setiap malam datang kerumah Dyah Sari. 

Dyah Sari mengandung anak Baron Sekeber (S-16) dan Baron Sekeber teringat 

akan pekerjaannya dulu, Baron Sekeber pun kembali ke Pateayam untuk bertapa 

(S-17). Setelah sembilan bulan, Dyah Sari melahirkan dua anak kembar yang 

semuanya laki-laki (S-18). Berita gadis perawan telah melahirkan anak tersebar 

luas, para tetangga berduyun-duyun kerumah Dyah Sari untuk melihat. Berita 

Dyah Sari telah melahirkan dua anak kembar telah diberitahukan kepada Adipati 

Wasis Jayakusuma, Dyah Sari dan kedua bayi dipanggil ke Kadipaten Pati (S-19). 

Adipati Wasis mengasuh kedua anak Dyah Sari dan kedua anak Dyah Sari diberi 

nama Janurwenda dan Sirwenda (S-20). Kedua bayi itu tesebut sangat cepat sekali 

besar, dalam usianya yang baru saja tiga tahun baik Janurwenda maupun 

Sirwenda telah mampu memperlihatkan bakatnya dalam memanah serta mampu 

masuk ke dalam tempayan kecil milik seorang pendeta. Adipati Wasis 

Jayakusuma cemas dengan perkembangan Janurwenda dan Sirwenda yang 

semakin hari semakin sakti saja (S-21). Adipati Wasis Jayakusuma pergi ke 

Kandhuruan untuk menemui seorang  Bagawan (S-22), untuk meminta pendapat 
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tentang kecemasan yang dirasakan dan meminta solusi yang terbaik untuk kedua 

anak Dyah Sari. Sang  Bagawan meminta Adipati Wasis pergi ke Gunung 

Pateayam karena ayah dari kedua anak kembar Dyah Sari bersembunyi disana (S-

23), lalu Adipati Wasis pun pergi ke Gunung Pateayam untuk mencari ayah dari 

kedua anak Dyah Sari (S-24). Setelah Adipati Wasis sampai di Gunung Pateayam, 

Adipati Wasis bertemu dengan Baron Sekeber (S-25). Adipati Wasis menantang 

Baron Sekeber untuk beradu kesaktian menyelam didalam laut (S-26), tetapi 

dalam adu kesaktian itu Adipati Wasis melakukan kecurangan sehingga 

menyebabkan Baron Sekeber kalah (S-27). Baron Sekeber menjadi budak Adipati 

Wasis karena telah kalah dalam beradu kesaktian melawan Adipati Wasis (S-28), 

karena sama-sam keturunan bangsawan Baron Sekeber malu menjadi budak  

apabila masih berwujub manusia, kemudian Baron Sekeber mengubah dirinya 

menjadi seekor kuda bernama Juru Taman (S-29). Juru Taman di bawa ke 

Kadipaten Pati dan menjadi kuda tunggangan Adipati Wasis (S-30), kabar Adipati 

Wasis memunya kuda sakti telah sampai Mataram, Adipati Wasis pun dipanggil 

ke Mataram (S-31). Adipati Wasis dan kuda Juru Taman pun diminta datang ke 

Mataram, kemudian Panembahan Senopati meminta Juru Taman ditukar dengan 

sapi pragola miliknya (S-32). Juru Taman pun menjadi budak Mataram dan 

menjadi kuda tunggangan Panembahan Senopati (S-33), alih-alih bisa 

menguwasahi Mataram justru Baron Sekeber menjadi budak Mataram yang sangat 

terhina. Namun Baron Sekeber tetap pada rencana semula yaitu membunuh 

Panembahan Senopati, kemudian Baron Sekeber berencana untuk mengkhianati 

Panembahan Senopati (S-34). Ketika kesempatan bagus terbuka, yaitu ketika 
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Panembahan Senopati sedang berkunjung ke tempat gurunya di seberang lautan, 

Juru Taman mengubah dirinya menjadi Panembahan Senopati untuk mengelabuhi 

Sang Permaisuri (S-35). Kini Baron Sekeber berpenampilan sebagai Sang Raja, 

pada malam hari para istri dan selir digaulinya, hampir semua digilir kecuali Sang 

Permaisuri karena Sang Permaisuri telah curiga dengan tingah laku Panembahan 

Senopati yang tidak wajar (S-36). Sebagai raja sakti, Paenembahan Senopati 

merasa adanya ketidakwajaran. Cepat-cepat dia kembali ke Kerajaan. 

Sesampainya di Istana dijumpai ketidakwajaran, ternya Baron Sekeber telah 

menghianatinya, telah menggauli istri dan selir (S-37). Panembahan Senopati 

segera mengambil senjatanya dan menusukan senjanya itu ke mata Baron 

Sekeber, darah keluar banyak, Baron Sekeber meninggal sekitika    (S-38).   

Setelah menganalisis tindakan dan kejadian, selanjutnya akan dibahas 

mengenai wujud (existens) yang  terdiri dari tokoh (character) dan unsur-unsur 

latar latar (items of setting).  

 

4.3.2 Wujud (Existent) pada Cerita Baron Sekeber dalam Serat Babad Pati 

 Wujud eksistensinya terdiri dari tokoh (character) dan unsur-unsur latar 

latar (items of setting). Wujud (existent) pada cerita Baron Sekeber dalam Serat 

Babad Pati akan dijelaskan sebagai berikut : 

 

4.3.2.1 Tokoh (Character) 

    Tokoh dapat digolongkan ke dalam jenis peranannya, berdasarkan  segi 

peranan dan pentingnya tokoh dalam cerita dibagi menjadi tokoh utama (central 
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charakter) dan tokoh tambahan (peripheral charakter). Tokoh utama adalah tokoh 

yang diutamakan penceritaannya dalam cerita yang bersangkutan, sedangkan 

tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak utama kedudukanya di dalam cerita. 

Dilihat dari fungsi penampilan, tokoh dapat dibedakan ke dalam tokoh protagonis 

dan tokoh antagonis.  Berikut pembahasan mengenai watak dari masing-masing 

tokoh pada cerita Baron Sekeber dalam Serat Babad Pati. 

4.3.2.1.1 Tokoh Antagonis 

Tokoh antagonis adalah tokoh penyebab terjadinya konflik. Tokoh 

antagonis beroposisi dengan tokoh protagonis secara langsung maupun tidak 

langsung, bersifat fisik maupun batin 

4.3.2.1.1.1 Panembahan Senopati 

 Panembahan Senopati merupakan tokoh tambahan antagonis. Panembahan 

Senopati mempunyai watak yang serakah, walapun dengan adik iparnya sendiri 

yaitu pada Adipati Wasis Jayakusuma. Ketika Adipati Wasis Jayakusuma 

mempunyai kuda yang sangat sakti, Panembahan Senopati meminta kuda itu 

ditukar dengan sapi pragola miliknya.  

S-XXXII Panembahan Senopati meminta kuda Juru Taman ditukar dengan 
sapi pragola miliknya. 
 
 Kawula darmi puniku, sadaya kagungan aji, naging tyas dereng alilala, 
margi remen kang turanggi, nanging jrih lamun lenggana, pramila matur 
tan yekti (Serat Babat Pati. Kinanti, hlm 46,  pupuh 18). 
 Sang nata ngandika arum, ya banget tarima mami, anulya kinen 
ngambila, titihan dalem puniki, kang aran Sapi pragola, rupa cemeng 
ageng inggil (Serat Babat Pati. Kinanti, hlm 46,  pupuh 19). 
 
 Hamba berikan. Semuanya adalah milik paduka raja”, tetapi sesungguhnya 
hatinya belum rela, sebab dia senang kepada kudanya. Namun oleh karena 
takut menolak, maka dari itu ia berbohong(Serat Baba t Pati. Kinanti, hlm 
110,  pupuh 18). 
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 Sang raja berkata lembut,”Aku sangat berterima kasih!”lalu menyuruh 
mengambil kendaraan istana, yang bernama sapi pragola tersebut. 
Rupanya tinggi besar (Serat Babat Pati. Kinanti, hlm 46,  pupuh 19). 
 

 Sekuen di atas menggambarkan watak tokoh Panembahan Senopati dalam 

cerita baron Sekeber yaitu mempunyai watak serakah dan menginginkan apa yang 

diinginkan harus dimiliki. Walaupun itu bukan  miliknya sendiri dan tidak 

menghiraukan perasaan orang lain. 

4.3.2.1.1.2 Adipati Wasis Jayakusuma 

 Adipati Wasis Jayakusuma merupakan tokoh antagonis tambahan. Adipati 

Wasis adalah seorang Adipati Pati yang bersahaja dan sangat menyayangi 

warganya. Pada saat warganya ada yang bermasalah yaitu ketika Dyah Sari yang 

melahirkan dua anak kembar, mereka langsung disuruh datang ke Kadipaten Pati 

dan kedua anak Dyah Sari yang tidak mempunyai ayah itu segera diasuh oleh 

Adipati Wasis Jayakusuma dan tinggal di Kadipaten Pati. Hal itu dapat dilihat dari 

sekuen berikut:   

S-XIX Dyah Sari dipanggil ke Kadipaten Pati karena mempunyai anak 
tetapi tidak mempunyai suami). 

 
S-XX Adipati Wasis mengasuh kedua anak Dyah sari dan kedua anak 

tersebut diberi nama Janurwenda dan Sirwenda 
 
Ana asung sata sedah, ing aweh beras pari, asung kopi lawan gula, nyai 
randa saya sugih, wus katur sang Dipati, Jayakusuma puniku, ana prawan 
nak-anak, bocah lahirkembar sami, ing Kemiri putune si nyai randa (Serat 
Babat Pati. Sinom, hlm 41,  pupuh 21). 
Apan nuli tinimbalan, wus katur sabiyang neki, dinangu sapa bapakaya, 
umatur kalawan ejim, kang tengga kubur gusti, ing Kemiri asalipun, 
Dipati angandika, yen bisa pais lumaris, bocah iku kalih nisan sun 
karsakna (Serat Babat Pati. Sinom, hlm 41,  pupuh 22). 

 
Ada yang memberi tembakau sirih, beras padi dan ada juga yang memberi 
kopi gula. Mbok randa semakin kaya. Keadaannya sudah diberikan kepada 
dipati Jayakusuma, bahwa ada seorang perawan yang melahirkan anak 
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laki-laki kembar di Kemiri, yaitu cucunya mbok randa (Serat Babat Pati. 
Sinom,  hlm 100,  pupuh 21). 
 Mereka lalu dipanggil bersama-sama dengan ibunya. Kemudian ditanya 
siapa bapaknya, dikatakan dengan setan yang menunggu kuburan di 
Kemiri asalnya. Dipati berkata,”Jika sudah bisa berjalan, kedua anak itu 
aku ambil!!” (Serat Babat Pati. Sinom, hlm 100, pupuh 22). 
 

 Sekuen di atas menggarbar watak Adipati Wasis Jayakusuma dalam cerita 

Baron Sekeber adalah Adiapati Wasis Jayakusuma merupakan pemimpin yang 

mempunya watak bersahaja dan pengayang kepada warganya. 

 Tidak hanya itu Adipati Wasis Jayakusuma juga memiliki watak licik atau 

curang yaitu ketika pertandiangan menyelam antara Baron Sekeber dan Adipati 

Wasis Jayakusuma. Pada saat pertandingan sudah di mulai, Sang Adipati meminta 

menyelam kelaut terlebih dulu dengan alasan laut itu miliknya dan Baron Sekeber 

menyilahkan saja. Tetapi setelah didalam air, Sang Adipati melakukan kecurangan 

yaitu masuk kedalam gua yang sudah disiapkan oleh Sang Guru. Hal itu dapat 

dilihat dari sekuen berikut:   

S-XXVII Baron Sekeber kalah dalam beradu kesaktian menyelam dilaut 
karena Adipati Wasis melakukan kecurangan 

 
 Sampun pepak kang prabotira abantoh, nulya umanjing warih, Sekeber 
angucap ambles bareng kewala, sang Dipati mojar becik ingsun 
pantasnya, kang salulupa dingin (Serat Babat Pati. Durma, hlm 45,  
pupuh 21). 
 Awit ingsun kang anduweni sagara, sia wruh pribadi, Skeber angucap iya 
ingsun wuninga, Sangdipatya sluluk aglis, nuli rahadyan, Sekeber anututi 
(Serat Babat Pati. Durma,  hlm 45,  pupuh 22). 
 Ambles toya kalihnya salulup toya, nanging Dipati Pati, mentas marang 
guwa, ing ngriku aca-aca, Sang Resi sadiya bukti, ana lawangnya, kang 
meal saking tebih (Serat Babat Pati. Durma,  hlm 45,  pupuh 23). 
 
 Perlengkaan mereka sudah lengkap, Sekeber lalu berkata,”Mari masuk 
bersama-sama!”. Sang Dipati berkata,”Baiknya aku yang masuk lebih dulu 
(Serat Babat Pati. Durma, hlm 106,  pupuh 21). 
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 Sebab aku yang memilik lautan. Engkau tahu sendiri bukan!?”. Sekeber 
berkata,”iya, aku tahu!”. Sang Dipati seger menyelam, lalu Sekeber 
mengikuti (Serat Babat Pati. Durma, hlm 107, pupuh 22). 
 Keduanya telah masuk ke dalam air, akan tetapi Dipati Pati naik gua, 
bersenang-senang. Sang pendeta telah menyiapkan hidangan. Disitu ada 
pintunya yang keluar dari jauh (Serat Babat Pati. Durma, hlm 107, pupuh 
23). 
 

 Sekuen di atas menggambarkan watak Adipati Wasis yang tidak Jujur atau 

berbuat curang dalam beradu kekuatan mengelam didalam laut dengan Baron 

Sekber, sehingga membuat Baron sekber kalah dalam pertarungan. 

 

4.3.2.1.2 Tokoh Protagonis 

Tokoh protagonis adalah tokoh yang kita kagumi, yang salah satu jenisnya 

secara populer disebut hero, tokoh yang merupakan pengejawantahan norma-

norma, nilai-nilai yang ideal bagi kita.  

4.3.2.1.2.1 Baron Sekeber 

  Baron Sekeber dalam cerita ini merupakan tokoh utama Protagonis, Baron 

Sekeber mempunyai sikap yang tidak suka diperintah, pemberani, tidak mau kalah 

dan  suka berpetualang. Hal itu dapat dilihat dari sekuen sebagai berikut: 

S-II Baron Sekeber pergi dari Belanda menuju Jawa untuk mencari 

kerajaan Mataram. 

 Pan mangkana panglicoting galih, Dyan Sekeber datan ngandika, kang 
raka alon delinge, lah yayi sira iku, anuruta ing tutur mami, karsa 
ngembani praja, amengkung kadatun, akatah pituturira, sira Rahaden 
Sekeber datan angling, nuwun aturira  (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, 
hlm 35,  pupuh 26). 
 Sampun lengser genipun sumiwi, Raden Sekeber madal pasilan, tan manut 
marang kadange, dadya kesah ing jalu, anggegana ngambah 
wiyati’sinedya tanan Jawa, kang kacipteng kalbu, pawarnoa lampahira, 
sampun prapta luhuring ingkang pilo Jawi, gya niyub ngarca pada (Serat 
Babat Pati. Dhandhanggula,  hlm 35,  pupuh27). 
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 Demikianlah gejolak hatinya. Raden Sekeber masih tidak berkata, 
kemudian kakaknya berkata perlahan: “ Aduh…adinda, turutilah kataku, 
hendaknya kau menjadi wakil di dalam meguasahi negeri dan kerajaan 
ini”, banyak sudah nasehatnya. Raden Sekeber tidak berkata, hanya 
mengucapkan terima kasih (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 85, 
pupuh 26). 
 Raden Sekeber kemudian mengundurkan diri dari hadapannya, dan tidak 
mau menuruti kehendak saudaranya. Pada malam harinya dia jadi pergi. 
Dengan berjalan melalui angkasa, tujuannya adalah ke tanah Jawa. 
Diceritakan, dia sudah sampai diatas  Pulauu Jawa, segera dia menukik ke 
bumi (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 85,  pupuh27). 

 
 Sekuen di atas menggambarkan watak Baron Sekeber yang pemberani 

yaitu pergi dari Belanda menuju tanah Jawa hanya sendiri  dan Baron Sekeber 

juga mempunya watak tidak mau kalah walaupun dengan saudaranya senidiri. 

Baron Sekeber mempunya watak tidak suka diperintah Itu sebabnya Baron 

sekeber berpetualang ke  Pulauu Jawa untuk mencari kerajaan yang bisa 

ditahlukannya. Tidak hanya itu saja Baron Sekeber juga mempunyai watak teguh 

dan bijaksana untuk mencapai apa yang dia inginkan. Hal itu dapat dilihat dari 

sekuen berikut:   

S-III Baron Sekeber berada  di atas  Pulau Jawa, segera  menukik kebumi 
dan sampailah di  Palembang. 
S-IV Baron Sekeber belajar tata cara orang Jawa dengan seorang pendeta 
di Palembang. 
 
 Wong bagus ageng dedegnya, muka tajam irungnya ragi inggil, kulit petak 
semu pingul atatag wicaksana, sagung karya tanana tinampik wau, wus 
salin panganggenira, mimba lir manungsa Jawi (Serat Babat Pati. 
Pangkur,  hlm 37,  pupuh 2). 
 
 Raden Baron, orangnya tampan, bertubuh besar, wajahnya tajam, 
hidungnya agak mancung, kulitnya putih agak kemerah-merahan, sangat 
teguh dan bijaksana. Semua pekerjaan tidak ada yang ditolaknya. Sekarang 
dia telah ganti pakaianya, berpura-pura seperti orang Jawa (Serat Babat 
Pati. Pangkur,  hlm 89,  pupuh 2). 
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 Sekuen di atas menggambarkan watak Baron Sekeber yang sangat teguh 

belajar terlihat dari semua tugas yang diberikan tidak ada yang ditolaknya, demi 

cita-cita yang diinginkan yaitu menguasahi kerajaan Mataram.  

 Baron Sekeber juga mempunyai watak yang sopan pada orang yang lebih 

tua atau gurunya, Baron Sekeber juga sangat sayang dan cita pada Sang Guru. 

Sehingga pada perpisaan ketika Baron Sekeber meminta pamit, mereka berdua 

berpelukan dan sempat mengeluarkan air mata. Hal itu dapat dilihat dari sekuen 

berikut:  . 

S-V Baron Sekeber melanjutkan perjalanannya menuju Mataram untuk 
mencari Panembahan Senopati. 
 
 Dyan Baron alon aturnya, de kawula sanes trahing narpa, sudagar 
leluhur ulun, nanging amengku praja, pan ing mangkya ulun arsa dagang 
umur, dumateng ig tanah  Jawa, sampun eyang nyuwun idi (Serat Babat 
Pati. Pangkur,  hlm 37,  pupuh 5). 
 Lah anggur bener ing sira, krana iku iyaa agung ingkang melik, nora 
trima telung suku, karepmu ngombra-ombra, dagang nyawa sedyanta iku 
satuhu, pun bapa angamin nana,manggiha slamet basuki (Serat Babat 
Pati. Pangkur,  hlm 37,  pupuh 6). 
 Dening kasoking katresnan, kekalih ngangkul gapyuk wola-wali, sinartan 
wedaling eluh, Dyan Baron nulya nembah, katur sembah wus lumengser 
saking ngayun, wus lepas ing lampahira, mangkat maring tanah Jawi 
(Serat Babat Pati. Pangkur,  hlm 37,  pupuh 7).  
 
 Raden Baron Sekeber perlahan katanya:”Hamba bukan keturunan raja, 
leluhur hamba adalah saudagar, akan tetapi menguasai negeri. Sekarang 
hamba akan bertaruh jiwa ke tanah Jawa. Sudah hamba memohon 
restu”(Serat Babat Pati. Pangkur, hlm 90,  pupuh 5). 
 “Nak…kau benar. Oleh karena keinginanmu sangat besar dan tidak 
menerima ala kadarnya. Serta kau akan bertaruh jiwa. Maka bapak 
menyetujui. Mudah-mudahan menjumpai keselamatan” ”(Serat Babat 
Pati. Pangkur, hlm 90, pupuh 6). 
  Demikianlah, karena sangat besar sekali cintanya, keduanya lalu saling 
berpelukan berulang kali, disertai dengan keluarnya air mata. Raden Baron 
menghaturkan sembah, kemudian beralih dari hadapannya. Raden Baron 
lalu pergi ketanah Jawa dan sudah jauh jalannya (Serat Babat Pati. 
Pangkur,  hlm 90,  pupuh 7). 
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 Sekuen di atas menggambarkan watak Baron Sekeber yaitu mempunya 

watak welas asih pada Sang Guru dan punya sikap yang sopan kepada Sang Guru.   

4.3.2.1.2.2 Baron Sukmul 

 Baron Sukmul merupakan tokoh protagonis. Baron Sukmul adalah raja 

Belanda yang bijaksana dan sayang pada keluarga, dapat dilihat dari sekuen 

berikut: 

 S-I Baron Sukmul menyuruh adiknya yaitu Baron Sekeber untuk menjadi 

patih di kerajaannya 

 Sira Raden Sebering wus sumawa dateng ingkang raka, Dyan Baron 
Sukmul kadange, duh yayi sriningsun, becik sira jumeneng patih, 
mrangkani marang ingwang, dene ta kadangmu, Setember sampun 
marongka, amatihi marang Baron Sekebering, wus sukti awibawa (Serat 
Babat Pati. Dhandhanggula,  hlm 35,  pupuh 22). 
 
 Raden Baron Sekeber sedang mengdap kepada kakaknya Raden Baron 
Sukmul.”Aduh adindaku, sebaiknya engkau menjadi patihku, sebab 
saudaramu September sudah menjadi patihnya Baron Sekeder dan 
sekarang hidupnya senang (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 85, 
pupuh 22). 
 

 Sekuen di atas menggambarkan watak Baron Sukmul yang sayang pada 

adiknya yaitu Baron Sekeber dan menyuruh adiknya menjadi patih di Kerajaannya 

agar bisa hidup bahagia seperti kakaknya September yang sudah menjadi patihnya 

Baron Sekeder dan sekarang hidupnya senang. 

4.3.2.1.2.3 Dyah Sari  

 Pada cerita Baron Sekeber, Dyah Sari merupakan tokoh protagonis. Dyah 

Sari mempunyai watak yang sangat polos. Karena dengan ketampanan Baron 

Sekeber dan tutur manis dari Baron Sekeber, Dyah Sari sudah percaya akan semua 
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omongan yang diucapkan oleh Baron Sekeber. Hal itu dapat dilihat dari sekuen 

berikut:   

S-XVI Dyah Sari mengandung akibat menjalin hubungan dengan Baron 

Sekeber 

 Sawijining dalu prapta, mekas datang ingkang rayi, duh-duh ni Sari 
wruhanta, lamun sira wawrat yeki, ingsun arsa kaliling, anjajah nagara 
sagung, lah enya iki dinar, salawe kanggona benjing, nukokaken sandang 
pangan putranira (Serat Babat Pati. Sinom, hlm 41,  pupuh 11). 
 
 Maka pada suatu malam dia memberi pesa kepada adiknya,”Aduh…aduh 
Ni Sari ketahuilah, aku akan berkeliling menjelajahi negeri dan jikalau 
engkau sungguh-sungguh mengandung, ini uang dua puluh lima dinar 
untuk membbelikan sandang pangan anakmu besok!”(Serat Babat Pati. 
Sinom, hlm 98,  pupuh 11). 
  

 Sekuen di atas menggambarkan watak Dyah Sari dalam cerita Baron 

Sekeber yaitu Dyah sari mempunyai watak yang sangat polos, sehingga dia tidak 

tahu telah dirayu oleh Baron Sekeber dan akhirnya Dyah Sari hamil oleh 

perbuatan Baron Sekeber. Kemudian Dyah Sari ditinggalkan oleh Baron Sekeber 

begitu saja tanpa dinikahi. 

4.3.2.1.2.4 Sadu Hening 

 Sadu Hening merupakan tokoh protagonis. Sadu Hening adalah seorang 

pertapa yang memiliki watak sabar dan tekun dalam mencari ilmu. Hampir 

seluruh hidupnya dihabiskan untuk mencari seorang guru dan mencari ilmu. Hal 

itu dapat dilihat dari sekuen berikut:   

S-XI Baron Sekeber menjumpai seseorang yang sudah tua sedang 
merunduk di muka gua angker bernama Sadu Hening. 

 
Ingkang darbe iku sapa, sumur iku de toyane luwih wening, kang tinanya 
sauripun, kula hajar ing kina, para tiyang kang suda mastani ulun, 
Saduhaning nama kula, megat nyawa aneng ngriki (Serat Babad Pati. 
Pangkur, hlm 39, pupuh 42). 
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Nenggih kula punika kekasihipun, Ugrawangsa duking nguni, ingkang 
darbe putra jalu, Prabu Kangsa Madurki, Ugrawangsa kang winangrong 
( Serat Babad Pati. Megatruh, hlm 39, pupuh 1). 
Duk gesanging ngriki pratapanipun, kula ingkang nedya nyantrik, tenggya 
patilasanipun, Ugrawangsa duking nguni, pjah perang lan permados ( 
Serat Babad Pati. Megatruh, hlm 39, pupuh 2).  
 
Dan sumur itu sangat jernih sekali airnya. Siapakah yang memilikinya!?”. 
yang ditanya menjawab:”Hamba adalah pendeta kuno, nama Sadu Hening. 
Hamba di sini akan melepaskan diri dari kehidupan (Serat Babad Pati. 
Pangkur, hlm 94, pupuh 42). 
Hamba ini adalah kekasih Ugrawangsa, yang konon dahulu dia 
mempunyai seorang putra laki-laki yaitu Prabu Kangsa Madura ( Serat 
Babad Pati. Megatruh, hlm 94, pupuh 1). 
Ketika masih hidupnya di sinilah pertapaannya. Ugrawangsa dahulu mati 
berperang dengan Permadi. Hamba yang berniat berguru, lalu menunggu 
peninggalannya ( Serat Babad Pati. Megatruh, hlm 94, pupuh 2). 
  

 Sekuen diatas menggambarkan watak Sadu Hening adalah seorang yang 

sangat sabar, walaupun sang guru yang dipujanya tidak pernah datang 

menemuinya, tatapi dia tetap setia mengabdi pada sang guru dengan cara 

menunggu peningalannya. 

4.3.2.1.2.5 Mbok Randa 

 Mbok Randa merupakan tokoh antagonis, dalam cerita Baron Sekeber 

Mbok Randa memiliki watak terima yaitu menerima dengan semua keadaan yang 

menimpanya, jadi walapun Dyah Sari melahirkan dua anak kembar tetapi tidak 

memiliki suami, Mbok Randa tetap sayang pada anak dan kedua cucunya. 

 S-XVIII Dyah Sari melahirkan dua anak kembar yang semuanya laki-laki. 

Warnahen sampun mangsanya, sangang wulan anggarbini, kang tangga 
gumuyu pada, si sari moteng pribadi, wusana bayi lahir, metu lanang 
kembar bagus, tangganya sami prapta, Mbok Randa nganyar-anyari, tuku 
gedang tuku slendang duwit dinar ( Serat Babad Pati. Sinom, hlm 41, 
pupuh 19). 
 
Diceritakan kandungan sudah sembilan bulan dan hampir tiba saatnya. 
Para tetangganya tertawa semua, sebab Ni Sari hamil sendiri. Akhirnya 
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bayi lahir, keluar anak laki-laki kembar yang bagus rupawan. Para 
tetangganya lalu berdatangan. Sedangkan Mbok Randa bertingkah lain 
seperti biasanya, dia membeli pisang dan membeli selendang dengan unag 
dinar itu ( Serat Babad Pati. Sinom, hlm 99, pupuh 19). 
 

 Sekuen diatas menggambarkan watak Mbok Randa yaitu orang yang 

mempunyai watak selalu menerima dengan semua keadaan dan selalu bersukur. 

Jadi walaupun Dyah Sari melahirkan kedua anak kembar tapi tidak mempunyai 

suami, Mbok Randa tetap sayang pada anak dan kedua cucunya. 

 
4.3.2.2 Latar (Seting) 

Latar (seting) pada cerita Baron Sekeber dalam serat babad pati dibedakan 

menjadi tiga yaitu latar waktu, latar tempat, dan latar sosial. 

4.3.2.2.1 Latar waktu 

Latar waktu, latar waktu berhubungan dengan masalah “kapan” tersebut 

biasanya dihubungkan dengan waktu faktual, waktu yang ada kaitannya atau dapat 

dikaitkan dengan peristiwa sejarah.  

Pada cerita Baron Sekeber dalam serat babad pati, Baron Sekeber hidup 

sezaman dengan Panembahan Senapati atau Raja Mataram I. Juga hidup sezaman 

dengan Bupati Pati Adipati Jayakusuma yang terkenal dengan sebutan Adipati 

Pragola. Pada tahun 1586 ia resmi menjadi Raja Mataram pertama sampai 

wafatnya, pada hari Jumat Pahing 30 Juli 1601 M. Rakyat Mataram berdecak 

kagum disertai rasa hormat yang teramat mendalam kepada rajanya yang 

meninggal ini. Pada saat meninggalnya Panembahan Senapati ini, pada siang hari 

bolong langit di atas Mataram terjadi pegowong (gelap gulita), karena terjadi 

gerhana matahari total. Hal ini dibenarkan oleh Brouwer, Direktur Pengamat 
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Bintang di New Haven, bahwa pada tanggal 30 Juli 1601 terjadi gerhana matahari 

total di daerah Jawa Tengah. Pernyataan Brouwer juga didukung berdasarkan 

pada sumbernya: Oppolzer, Canon der Finsternisse (Vienna, 1887). Pada tahun 

sebelumnya, yakni tahun 1600 M, Bupati Pati II, Adipati Jayakusuma, gugur 

dalam peperangan melawan kakak iparnya sendiri, Panembahan Senapati, di Desa 

Pakis dekat Prambanan. Makamnya tampak dirahasiakan. Sehingga sampai kini 

pun letak makam tersebut belum dapat dipastikan di mana. Menilik fakta sejarah 

ini, maka peristiwa-peristiwa pada masa Panembahan Senapati serta Adipati 

Jayakusuma itu terjadi pada sekitar penghujung abad ke-16.  

4.3.2.2.2 Latar Tempat 

Latar tempat menyaran pada lokasi terjadinya peristiwa yang diceritakan 

dalam sebuah cerita. Unsur tempat yang dipergunakan mungkin berupa tempat-

tempat dengan nama tertentu, inisial tertentu, mungkin lokasi tertentu tanpa nama 

jelas.  

Latar tempat pada cerita rakyat Baron Sekber dalam serat babad Pati 

adalah di kerajaan,  pegunungan atau perbukigitan, gua  dan di pedesaan.  

Pada cerita Baron Sekeber yang menunjukan latar tempat yaitu ketika 

Baron Sekeber belajar bahasa Jawa di Palembang dengan seorang pendeta. Hal ini 

dapat dilihat dari sekuen sebagai berikut:   

 

S-IV Baron Sekeber belajar tata cara orang Jawa dengan seorang pendeta 
di Palembang. 

 
 Kang jinudjug Palembang nagari, puruita sajaga pandita, minta wuruk 
bebasane, manungsa Jawa iku, apan lami genira ngabdi, Palembang guru 
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Jawa, ngantos kalih taun, sinigeg Baron lumpahnya, kawarnoa sira dipati, 
Raden Jayakusuma (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 35, pupuh28). 
 
 Yang ditujunya adalah negeri Palembang. Sebab dia akan berguru dahulu 
kepada seorang pendeta, minta diajarkan bahasanya orang Jawa. Sudah 
dua tahun lamanya dia mengabdi kepada guru bahasa Jawa di Palembang 
tersebut. Hentikan dahulu keadaannya Baron itu. Tersebutlah Adipati Pati 
Raden Jayakusuma (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 85,  pupuh 
28). 
 

  Kutipan cerita di atas menggambarkan latar (setting) di sebuah negeri 

yaitu di negeri Palembang.  

 Peristiwa dalam cerita rakyat Baron Sekeber yang menunjukan kehidupan 

Kerajaan adalah ketika Baron Sekeber menjadi budak Adipati Wasis Jayakusuma 

dan memngubah dirinya sendiri menjadi seekor kuda dan diberi nama Juru 

Taman. Panembahan Senopati mengetahui bahwa adik iparnya mempunya kuda 

yang sangat sakti lalu ditukarnya kuda Juru Taman dengan Sapi Bergola miliknya, 

Juru Taman kemudian menjadi budak Mataram. Hal ini dapat dilihat dari sekuen 

sebagai berikut:   

S-XXXI Panembahan Senopati mengetahui bahwa adik iparnya 
mempunyai kuda sakti, Adipati Wasis pun dipanggil ke 
Mataram). 

 
S-XXXII Panembahan Senopati meminta kuda Juru Taman ditukar dengan 

sapi pragola miliknya 
  
Wus dangu pasowanipun, Senopati manjing puri, amundut ingkang 
daharan, kang rayi dipun timbali, andereka dedaharan, lawan kangpra 
garwa istri (Serat Babat Pati. Kinanti, hlm 46,  pupuh 1). 
 Sesampuning dedaharan wau, kinen masanggrahan nuli, ing dalu sira 
sang nata, dangu marang ingkang abdi, saking Pati tinimbalan, kabener 
lurah pekatik (Serat Babat Pati. Kinanti, hlm 46,  pupuh 2). 
 
 Setelah lama menghadap, Senopati Mataram lalu masuk ke istana, 
meminta makan. Adiknya dipanggil agar turut makan bersama-sama 
dengan para istri (Serat Babat Pati. Kinanti, hlm 46, pupuh 1). 
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 Sesungguhnya makan tadi, lalu disuruh menuju ke pasanggrahan. Pada 
malam harinya sang raja bertanya kepada seorang abdi dari Pati yang 
berkedudukan sebagai lurah abdi kuda (Serat Babat Pati. Kinanti, hlm 
108,  pupuh 2). 
 

 Kutipan cerita di atas menggambarkan latar (setting) di sebuah kerajaan 

yaitu dikerajaan Mataram. Pada waktu itu Adipati Wasis Jayakusuma baru sampai 

di Mataram, langsung disambut oleh Panembahan Senopati di Istananya. 

 Peristiwa lain yang menujukan latar (setting) yaitu pada saat Baron 

Sekeber kalah dalam bertarung melawan Panembahan Senopati dan Baron 

Sekeber lari dari arena pertarungan lalu terbang keangkasa. Baron Sekeber 

semakin ke utara jalannya yang dituju adalah Gunung Murya, sebuah Gunung 

besar yang tidak meneluarkan api. Tibalah dia disebelah Gunung Murya yang 

bernama Gunung Pateayam. Hal ini dapat dilihat dari sekuen sebagai berikut:  

S-IX Baron Sekeber kalah dalam perkelahian melawan Penembahan 
Senopati dan Baron Sekeber malarikan diri menuju Gunung Murya. 

 
S-X Baron Sekeber sampai di Gunung Pateayam bermaksud akan bertapa 

di gunung tersebut. 
 
 Wus praptap sakidul murya, tembing wetan punika kang kaeksi, patiayam 
gunungipun, kedulu saking wiyat, ngriku keksi katah balung agung- 
agung, mestine enggon raksasa, digdaya memangsa janmi (Serat Babat 
Pati. Pangkur, hlm 39,  pupuh 38) 
 
Tibalah dia disebelah selatan Gunung Murya, sedangkan di sebelah timur 
gunung it terlihat Gunung Pateayam. Dari angkasa ditempat tersebut 
terlihat banyak tulang-tulang besar, tentunya tempat itu tempatnya raksasa 
yang memakan orang (Serat Babat Pati. Pangkur, hlm 93,  pupuh 38) 
 

  
 Kutipan cerita di atas menggambarkan latar (setting) di sebuah Gunung 

atau perbukitan yaitu Gunung Murya dan Gunung Pateayam. Ketika Baron 

Sekeber bertarung dengan Panembahan Senopati, Baron Sekeber tubuhnya tidak 
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kuat lagi menghadapi kesaktian Panembahan Senopati. Baron Sekeber lari dari 

arena pertaruang dan terbang keangkasa yang dituju adalah Gunung Murya. 

Tetapi di perjalanan Baron Sekeber melihat Gunung Pateayam yang begitu indah 

dan dia pun turun untuk melihatnya.  

 Pada cerita rakyat Baron Sekeber juga terdapat latar (setting) di  Gua 

angker yaitu pada saat Baron Sekeber sampai di Gunung Pateayam, dia melihat 

banyak tulang-tulang besar berserakan, banyak bebek, banyak kucing dan dia 

melihat seorang manusia yang sudah tua sedang merunduk dimuka gua yang 

angker. Hal ini dapat dilihat dari sekuen sebagai berikut:  

S-XI Baron Sekeber menjumpai seseorang yang sudah tua sedang 
merunduk di muka gua angker bernama Sadu Hening 

 
Gawok mulat sira radyan, atanapi katah bebek kaeksi, watara luwih sing 
satur, bebek bali manila, lawan kucing katah ing ngriku, wusana ana 
manungsa, wus tuwa akaki-kaki (Serat Babat Pati. Pangkur, hlm 39,  
pupuh 40). 
Ngedungruk ngarsaning guwa, guwa singup neng sumur toya wening, 
Sekeber tumurun gupuh, ngadeg neng pangayunan, kaki-kai sapa 
aranmusatuhu, lawan iki guwa apa, ana bebek ana kucing (Serat Babat 
Pati. Pangkur,  hlm 39,  pupuh 41). 
 
Raden Sekeber sangat heran melihatnya. Dan lagi di tempat itu banyak 
terlihat bebek yang jumlahnya lebih dari seratus ekor, yaitu bebek bali 
dan bebek Manila. Di sana juga banyak kucingnya. Akhirnya dijumpai 
ada seorang manusia yang sudah tua (Serat Babat Pati. Pangkur,  hlm 
94,  pupuh 40). 
Sedang merunduk di muka gua yang angker, di sumur yang airnya jernih. 
Baron Sekeber segera turun,berdiri di hadapannya:”Kakek...kakek 
siapakah sesungguhnya namamu, dan ini gua apa, ada bebek dan kucing 
(Serat Babat Pati. Pangkur,  hlm 94,  pupuh 41). 

 
  Kutipan cerita di atas menggambarkan latar (setting) di sebuah Gua yaitu 

di Gua gunung Pateayam. Ketika Baron Sekeber mendarat di Gunung Pateayam, 

dia melihat sebuah Gua yang didepannya banyak terdapat tulang-tulang besar 
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berserakan, banyak bebek dan banyak kucing berkeliaran. Setelah didekati, ternya 

Baron Sekeber menjumpai seorang manusia yang sudah tua sedang merunduk 

dimuka Gua, orang tua itu bernama Sadu Hening. 

  Pada cerita Baron Sekeber juga terdapat latar (setting) di  pedesaan  yaitu 

di desa Kemiri. Setelah Baron Sekeber membunuh Sadu Hening, dia ingin 

menjelajahi tempat jajahannya. Kemudian Baron Sekeber pergi ke sebuah negeri 

yang terlihat dari atas, sangat indahnya. Ketika menengok ke sebelah timur, 

terlihatlah sebuah negeri yang sangat rindang. Baron Sekeber lalu turun ke desa 

itu, yang bernama desa Kemiri. 

S-XIII Baron Sekeber pergi berkeliling di desa Kemiri untuk melihat 
daerah jajahannya sebelum bertapa di gua 

 
 Iki ana nagari katon sing duwur, de kawuryan dahat asri, mengo 
mangetan, kadulu jajahan desa lan nagari, keksi padunungan ayom (Serat 
Babat Pati. Megatruh, hlm 40,  pupuh 23). 
 Wulya tedak Sekeber maring ing dusun, Kemiri namaning desi, andulu 
kang alun-alun, labetira sampun lami, tilas petane kang gedong (Serat 
Babat Pati. Megatruh, hlm 40,  pupuh 24). 
 
 Ada sebuah negeri yang terlihat dari atas sangatlah indahnya. Ketika 
menengok ke sebelah timur, terlihatlah sebuah negeri yang sangat rindang 
(Serat Babat Pati. Megatruh, hlm 96,  pupuh 23). 
 Baron Sekeber lalu turun ke desa itu, yang bernama desa Kemiri. Dia 
melihat alun-alun yang bekasnya itu terlihat sudah lama. Sedangkan 
sebuah peninggalan berbentuk pedang atau bangunan (Serat Babat Pati. 
Megatruh, hlm 96, pupuh 24). 

 
 Kutipan cerita di atas menggambarkan latar (setting) di sebuah pedesaan 

yaitu di desa Kemiri. Sebelum bertapa Baron Sekeber keluar dari gua, untuk 

melihat-lihat daerah jajahannya lalu Baron Sekeber menuju ke Desa kemiri. 
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4.3.2.2.3 Latar Sosial 

Latar sosial, latar sosial menyaran pada hal-hal yang berhubungan dengan 

perilaku kehidupan sosial masyarakat di suatu tempat yang diceritakan dalam 

suatu cerita. Tata cara kehidupan sosial mencakup berbagai masalah dalam 

lingkup yang cukup kompleks. Cerita Baron Sekeber dalam serat babab Pati ini 

menggambarkan latar sosial kehidupan di kerajaan. 

Peristiwa dalam cerita Baron Sekeber yang menunjukan kehidupan di 

kerajaan adalah Pada saat Baron Sekeber diminta menghadap kakaknya yaitu 

Baron Sukmul, untuk dijadikan patih kerajaannya. Tetapi Baron Sekeber tidak 

mau, karena telah mempunyai rencana sediri yaitu ingin mengkuasai tanah Jawa. 

Hal ini dapat dilihat dari sekuen sebagai berikut:  

S-I Baron Sukmul menyuruh adiknya yaitu Baron Sekeber untuk menjadi 
patih di kerajaannya 

 
 Tan catur lelakon ing Pati, saturun-turun gemah raharja, naning ana 
sempalane, carita kang tumutur, tanah sabrang ingkang winana, naga in 
welanda, Amsterdam iku, kang jumeneng dadi raj, nenggih sira Baron 
Sukmul namaneki, kadangira sekawan (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, 
hlm 35,  pupuh 20). 
 Panggulunira nenggih ingkang nami, pangeran Baron Sekeder nunika, 
sampun nadeg ratu gede, sepanye kang kadatan, ambawahken Inggris 
puniki, panengah aranira, Setember puniku, waruju Sekeber nama, 
sakawannya maksih trah baron sayekti, samana cinarita (Serat Babat 
Pati. Dhandhanggula, hlm 35,  pupuh 21). 
Sira Raden Sebering wus sumawa dateng ingkang raka, Dyan Baron 
Sukmul kadange, duh yayi sriningsun, becik sira jumeneng patih, 
mrangkani marang ingwang, dene ta kadangmu, Setember sampun 
marongka, amatihi marang Baron Sekebering, wus sukti awibawa (Serat 
Babat Pati. Dhandhanggula,  hlm 35,  pupuh 22). 
 
Tidak diceritakan kehidupan di Pati, seturun-turunannya hidp damai dan 
makmur. Akan tetapi ada bagian cerita lain yang akan dikisahkan. 
Tersebutlah di negeri sebrang, di negeri Belanda yaitu di kota Amsterdam. 
Pda waktu itu yang menjadi rajaya adalah Baron Sukmul namanya. Dia 
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bersaudara empat orang (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 85, pupuh 
20). 
Yang sulung bernama Pangeran Baron Sekeder, dia sudah menjadi raja 
yang besar yang membawahi Inggris. Kerajaannya di Spanyol. Yang 
tengah namanya Setember dan yang bungsu bernama Sekeber. 
Keempatnya masih turunan Baron sungguh-sungguh. Diceritakan (Serat 
Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 85, pupuh 21). 
 Raden Baron Sekeber sedang mengdap kepada kakaknya Raden Baron 
Sukmul.”Aduh adindaku, sebaiknya engkau menjadi patihku, sebab 
saudaramu September sudah menjadi patihnya Baron Sekeder dan 
sekarang hidupnya senang (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 85, 
pupuh 22). 

 
 Kutipan cerita di atas menggambarkan latar (setting) kehidupan di 

kerajaan dan masalah kekuasaan antara Baron Sekeber dengan saudaranya. 

Kerajaan yang ada dalam kutipan cerita Baron Sekeber diatas menceritakan 

kehidupan kerajaan di negara Belanda. Tidak hanya itu kehidupan di kerajaan 

juga dapat dilihat dalam sekuen sebagai berikut: 

S-XXXI Panembahan Senopati mengetahui bahwa adik iparnya 
mempunyai kuda sakti, Adipati Wasis pun dipanggil ke 
Mataram). 

 
S-XXXII Panembahan Senopati meminta kuda Juru Taman ditukar dengan 

sapi pragola miliknya 
  
Wus dangu pasowanipun, Senopati manjing puri, amundut ingkang 
daharan, kang rayi dipun timbali, andereka dedaharan, lawan kangpra 
garwa istri (Serat Babat Pati. Kinanti, hlm 46,  pupuh 1). 
 Sesampuning dedaharan wau, kinen masanggrahan nuli, ing dalu sira 
sang nata, dangu marang ingkang abdi, saking Pati tinimbalan, kabener 
lurah pekatik (Serat Babat Pati. Kinanti, hlm 46,  pupuh 2). 
 
 Setelah lama menghadap, Senopati Mataram lalu masuk ke istana, 
meminta makan. Adiknya dipanggil agar turut makan bersama-sama 
dengan para istri (Serat Babat Pati. Kinanti, hlm 108, pupuh 1). 
 Sesungguhnya makan tadi, lalu disuruh menuju ke pasanggrahan. Pada 
malam harinya sang raja bertanya kepada seorang abdi dari Pati yang 
berkedudukan sebagai lurah abdi kuda (Serat Babat Pati. Kinanti, hlm 
108,  pupuh 2). 
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 Kutipan cerita di atas menggambarkan latar (setting) kehidupan di 

kerajaan yaitu pada saat Adipati Wasis di undang ke Mataram. 

4.4 Substansi  

Cerita Baron Sekeber dalam serat babad Pati menceritakan petualangan 

atau pengembaraan yang dilakukan Baron Sekeber, seorang pangeran dari 

keluarga Baron yang pergi dari Belanda menuju Jawa, untuk mencari kerajaan 

Mataram dan merebutnya dari tangan Panembahan Senopati, karena Baron 

Sekeber tidak mau menjadi patih atau bawahan Baron Sumul yang merupakan 

kakak sulung Baron Sekeber. Hal ini dapat dilihat dari sekuen sebagai berikut: 

S-II Baron Sekeber pergi dari Belanda menuju Jawa untuk mencari 

kerajaan Mataram. 

Mila wau Sekeber tan angling, kang ginagassajroning wardaya, becik iku 
aku dewe, masesa jawanipun mapan ingsun nora kuwatir, wus katah 
pamulangaya, sang antunu wiku, ing jaya myang kawi jayan, wus 
winulang ajur-ajer agal-rmpit, angambah jumantara (Serat Babad Pati.  
Dhandhanggula, hlm 35,Pupuh 24). 
Sedyaning wang raja tanah Jawi, yen tah suka nagara sun alap, sun 
perangi andon remgon, angadu jayeng pupuh, mangsa ingsun wediya 
tanding, kalawan raja Jawi, pada trah pinunjul, kadang kalih dadi nata, 
lamun ingsun tan cakar-cakar pribadi, tan wande pinarentah jumantara 
(Serat Babad Pati.  Dhandhanggula, hlm 35,Pupuh 25). 

 
Oleh karena itu Sekeber tidak bekata, yang dipikirkan dalam hatinya 
adalah: ” sebaiknya aku sendiri saja yang menguasai Pulau Jawa. Aku 
tidak khawatir, sebab sudah banyak pengajarannya Pendeta Atuna 
mengenai ilmu agar mendapat kemenangan, sudah pula diajar agar dapat 
bergaul dengan mudah serta diajar berjalan di angkasa (Serat Babad Pati.  
Dhandhanggula, hlm 85,Pupuh 24). 
Adapun maksudku, bila Raja tanah Jawa tidak senang jika negaranya 
kuambil, maka akan aku perangi, masakan aku taku bertanding melawan 
raja, sebab sama-sama keturunan sakti. Kedua saudaraku telah menjadi 
raja, maka jikalau aku tidak berusaha sendiri, pasti akan diperintah”( Serat 
Babad Pati. . Dhandhanggula, hlm 85,Pupuh 25). 
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Kutipan di atas dapat diketahui substansi cerita Baon Sekeber adalah 

sebuah perjalanan atau pengembaran Baron Sekeber untuk mencari kerajaan 

Mataram, karena Baron Sekeber tidak mau menjadi  patih di kerajaan saudaranya. 

 

4.5 Wacana  

 Aspek wacana terdiri dari unsur bentuk wacana dan substansi wacana. 

Unsur bentuk wacana berupa struktur tranmisi naratif (dapat juga disebut: wacana 

naratif)  yang terdiri dari unsur-unsur seperti urutan (linearitas) modus, kala, 

perspektif atau sudut pandang, dan lain-lain.   Unsur substansi wacana bersujud 

media, sarana, yang dapat dipergunakan untuk mengkomunikasiskan sesuatu 

(gagasan, cerita) yang ingin diungkapkan. 

4.5.1 Bentuk  

Unsur bentuk wacana berupa struktur tranmisi naratif (dapat juga disebut: 

wacana naratif)  yang terdiri dari unsur-unsur seperti urutan (linearitas) modus, 

kala, perspektif atau sudut pandang, dan lain-lain. 

4.5.1.1 Modus 

 Katagori modus mengemukakan tingkat kehadiran peristiwa yang 

diceritakan dalam teks. Katagori modus membawa kita cukup dekat pada ragam 

bahasa yang telah kita lihat sebelumnya. Modus dibagi menjadi tiga kategori yaitu 

gaya langsung, gaya tak langsung atau ujaran yang disesuikan dan yang terakhir 

adalah ujaran yang diceritakan. Pada cerita Baron Sekeber dalam serat babad 

Pati, pengarang menggunakan gaya langsung yaitu di sini ujaran sama sekali tidak 

mengalami perubahan, ini disebut juga ujaran yang dilaporkan (discurs rapporte). 
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Pengarang tidak merubah kaidah- kaidah bahasa  atau merubah tata bahasa dengan 

disingkatkan dan ungkapan-ungkapan efektif ditiadakan. 

S-III Baron Sekeber berada  di atas  Pulau Jawa, segera  menukik kebumi 
dan sampailah di  Palembang 
 
Samapun lengser genipun sumiwi, Raden Sekeber madal pasilan, tan 
manut marnag kadange, dadya kesah ing jalu, anggegana ngambah 
wiyati, sinedya tanan Jawa, kang kaciptang kalbu, kawarnoa lampahira, 
sampun prapta luhuring kang pulo Jawi, gya niyub ngarea pada (Serat 
Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 35,  pupuh 27). 
Kang jinudjug Palembang nagari, puruita sajuga pandita, minta wuruk 
bebasana, manungsa Jawa iku, apan lami genira ngabdi, Palembang guru 
Jawa, ngantos kalih taun, sinigeg Baron lumampahnya, kawarnoa sira 
Dipati Pati, Raden Jayakusuma (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 
35,  pupuh 28). 
 
Raden Sekeber kemudian mengundurkan diri dari hadapannya dan tidak 
mau menuruti kehendak saudaranya. Pada malam harinya dia jadi pergi 
dengan berjalan melalui angkasa. Tujuannya adalah ketanah Jawa. 
Diceritakan, dia sudah diatas Pulau Jawa, segera dia menukik ke bumi 
(Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 85,  pupuh 27). 
 Yang ditujunya adalah negeri Palembang. Sebab dia akan berguru dahulu 
kepada seorang pendeta, minta diajarkan bahasanya orang Jawa. Sudah 
dua tahun lamanya dia mengabdi kepada guru bahasa Jawa di Palembang 
tersebut. Hentikan dahulu keadaannya Baron itu. Tersebutlah Adipati Pati 
Raden Jayakusuma (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 86,  pupuh 
28). 
 

 Kutipan di atas menjelaskan bahwa pengarang memakai gaya langsung 

yaitu ujaran yang sama sekali tidak mengalami perubahan, ini disebut juga ujaran 

dilaporkan (discurs rapporte). 

4.5.1.2 Kala 

 Katagori kala menyinggung hubungan antara dua jalur waktu: yaitu waktu 

wanana fiksi (tampak dari rangkaian huruf-huruf yang linear pada suatu halaman 

atau pada halaman-halaman dalam satu jilid) dan jalur waktu dalam alam fiksi 

yang jauh lebih rumit. Dari segi lamanya berlangsung, dapat dibandingkan waktu 
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yang dianggap sebagai waktu berlangsungnya peristiwa yang dikemukakan 

dengan waktu yang diperlukan untuk membaca wacana yang mengemukakan 

peristiwa itu. Pada cerita Baron Sekeber pengarang menggunakan penyingkatan 

waktu yang bertahun-tahun ke dalam satu kalimat saja. Hal ini dapat dilihat dari 

sekuen sebagai berikut: 

S-IV Baron Sekeber belajar tata cara orang Jawa dengan seorang pendeta 
di Palembang. 
 
 Kang jinudjug Palembang nagari, puruita sajaga pandita, minta wuruk 
bebasane, manungsa Jawa iku, apan lami genira ngabdi, Palembang guru 
Jawa, ngantos kalih taun, sinigeg Baron lumpahnya, kawarnoa sira dipati, 
Raden Jayakusuma (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 35, pupuh28). 
 
 Yang ditujunya adalah negeri Palembang. Sebab dia akan berguru dahulu 
kepada seorang pendeta, minta diajarkan bahasanya orang Jawa. Sudah 
dua tahun lamanya dia mengabdi kepada guru bahasa Jawa di Palembang 
tersebut. Hentikan dahulu keadaannya Baron itu. Tersebutlah Adipati Pati 
Raden Jayakusuma (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 85,  pupuh 
28). 
 

 Kutipan di atas dapat diketahui bahwa pengarang menggunakan 

penyingkatan waktu yang bertahun-tahun ke dalam satu kalimat saja. 

Penyingkatan waktu terdapat juga pada kejadian Baron Sekeber menjai budak 

Panembahan di kerajaan Mataram. Hal ini dapat dilihat dari sekuen sebagai 

berikut: 

S-XXXIV Juru Taman berencana untuk menghianati Panembahan 
Senopati. 
 
Ingsun bangkit andon resmi, lawan garwa sri narendra, pancen iku 
mungsuh ingong, rumuhun tekeng samangkya, kapan bisa mrawasa, dene 
nguni jangji ningsun, amung nganti kawan warsa (Serat Babat Pati. 
Asmaradana, hlm 48,  pupuh 8). 
Samengko wus limang warsi, durung bisa bandayuda, mlah-malah 
raganingong, uwus ngabdi dadi kuda, duh sang yang maha mulya, mugi 
paring marganipun, nigas lungaya sang nata (Serat Babat Pati. 
Asmaradana, hlm 113,  pupuh 9). 
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Aku akan mengawini istri raja itu. Dia memang musuhku dari dahulu 
hingga sekarang. Kapankah aku dapat menyerangnya, sebab dahulu janjiku 
hanya sampai empat tahun (Serat Babat Pati. Asmaradana, hlm 113,  
pupuh 8). 
Sekarang sudah lima tahun, namun belum dapat berperang, malahan diriku 
mengabdi menjadi kuda. ” Aduh Tuhan, semoga engkau memberikan jalan 
untuk mematahkan lehernya sang raja (Serat Babat Pati. Asmaradana, hlm 
113,  pupuh 9). 
 
Kutipan di atas dapat diketahui bahwa pengarang menggunakan persingkat 

waktu cerita, dari waktu yang bertahun-tahun kedalam satu kalimat saja. 

4.5.1.3 Perspektif (Sudut Pandang) 

Pada cerita Baron Sekeber dalam serat babad Pati pengarang 

menggunakan sudut pandang campuran yaitu pengarang dapat berganti- ganti dari 

teknik yang satu ke teknik yang lain untuk sebuah cerita yang dilukiskannya. Hal 

ini dapat dilihat dari sekuen sebagai berikut:  

S-II Baron Sekeber pergi dari Belanda menuju Jawa untuk mencari 
kerajaan Mataram. 

 
Mila wau Sekeber tan angling, kang ginagassajroning wardaya, becik iku 
aku dewe, masesa jawanipun mapan ingsun nora kuwatir, wus katah 
pamulangaya, sang antunu wiku, ing jaya myang kawi jayan, wus 
winulang ajur-ajer agal-rmpit, angambah jumantara (Serat Babad Pati.  
Dhandhanggula, hlm 35,Pupuh 24). 
Sedyaning wang raja tanah Jawi, yen tah suka nagara sun alap, sun 
perangi andon remgon, angadu jayeng pupuh, mangsa ingsun wediya 
tanding, kalawan raja Jawi, pada trah pinunjul, kadang kalih dadi nata, 
lamun ingsun tan cakar-cakar pribadi, tan wande pinarentah jumantara 
(Serat Babad Pati.  Dhandhanggula, hlm 35,Pupuh 25). 

 
Oleh karena itu Sekeber tidak bekata, yang dipikirkan dalam hatinya 
adalah: ” sebaiknya aku sendiri saja yang menguasai Pulau Jawa. Aku 
tidak khawatir, sebab sudah banyak pengajarannya Pendeta Atuna 
mengenai ilmu agar mendapat kemenangan, sudah pula diajar agar dapat 
bergaul dengan mudah serta diajar berjalan di angkasa (Serat Babad Pati.  
Dhandhanggula, hlm 85,Pupuh 24) 
Adapun maksudku, bila Raja tanah Jawa tidak senang jika negaranya 
kuambil, maka akan aku perangi, masakan aku taku bertanding melawan 
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raja, sebab sama-sama keturunan sakti. Kedua saudaraku telah menjadi 
raja, maka jikalau aku tidak berusaha sendiri, pasti akan diperintah”( Serat 
Babad Pati. . Dhandhanggula, hlm 85,Pupuh 25). 

 
Kutipan di atas dapat diketahui bahwa pengarang menggunkan sudut 

pandang ”Aku” sebagai tokoh utama, ”Aku” dalam dalam sudut pandang ini 

adalah Baron Sekeber. Dalam sudut pandang teknik ini, si ”Aku” mengisahkan 

berbagai peristiwa dan tingkah laku yang dialaminya, baik yang bersifat batiniah 

dalam diri sendiri maupun fisik, hubungannya dengan sesuatu yang diluar dirinya. 

Si ”Aku” menjadi fokus, pusat kesadaran, pusat cerita. Dalam cerita Baron 

Sekeber pengarang juga menggunakan teknik ”Dia” mahatahu. Hal ini dapat 

dilihat dari sekuen sebagai berikut:  

S-III Baron Sekeber berada di atas  pulau Jawa, segera menukik ke bumi 
dan sampailah di Palembang. 

 
Samapun lengser genipun sumiwi, Raden Sekeber madal pasilan, tan 
manut marnag kadange, dadya kesah ing jalu, anggegana ngambah 
wiyati, sinedya tanan Jawa, kang kaciptang kalbu, kawarnoa lampahira, 
sampun prapta luhuring kang pulo Jawi, gya niyub ngarea pada (Serat 
Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 35,  pupuh 27). 
Kang jinudjug Palembang nagari, puruita sajuga pandita, minta wuruk 
bebasana, manungsa Jawa iku, apan lami genira ngabdi, Palembang guru 
Jawa, ngantos kalih taun, sinigeg Baron lumampahnya, kawarnoa sira 
Dipati Pati, Raden Jayakusuma (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 
35,  pupuh 28). 
 
Raden Sekeber kemudian mengundurkan diri dari hadapannya dan tidak 
mau menuruti kehendak saudaranya. Pada malam harinya dia jadi pergi 
dengan berjalan melalui angkasa. Tujuannya adalah ketanah Jawa. 
Diceritakan, dia sudah diatas Pulau Jawa, segera dia menukik ke bumi 
(Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 85,  pupuh 27). 
 Yang ditujunya adalah negeri Palembang. Sebab dia akan berguru dahulu 
kepada seorang pendeta, minta diajarkan bahasanya orang Jawa. Sudah 
dua tahun lamanya dia mengabdi kepada guru bahasa Jawa di Palembang 
tersebut. Hentikan dahulu keadaannya Baron itu. Tersebutlah Adipati Pati 
Raden Jayakusuma (Serat Babat Pati. Dhandhanggula, hlm 86,  pupuh 
28). 
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Kutipan di atas dapat diketahui pengarang menggunakan sudat pandang 

”Dia” mahatahu. Dalam sudut pandang ini, cerita di kisahkan dari sudut pandang 

”Dia”  namun pengarang, narator dapat menceritakan apa saja hal-hal yang 

menyangkut tokoh” Dia” tersebut. Narator mengetahui segalanya, ia bersifat 

mahatahu (omniscient) , ia mengetahui berbagai hal tentang tokoh, peristiwa, dan 

tindakan termasuk motivasi yang melatar belakanginya. 

4.5.2 Substansi 

Unsur substansi wacana berwujud media, sarana, yang dapat dipergunakan 

untuk mengkomunikasiskan sesuatu (gagasan, cerita) yang ingin diungkapkan 

atau disebut juga wujud ekspresi. Pada cerita Baron Sekeber dalam serat babad 

Pati, wujud ekspresi yang dapat dilihat yaitu melalui tokoh yang ada dalam cerita 

Baron Sekeber. Hal ini dapat dilihat dari sekuen sebagai berikut:  

S-IV Baron Sekeber belajar tata cara orang Jawa dengan seorang pendeta 
di Palembang. 

 
Sigegen kang andon suka, amangsuli carita duk, ing nguni, rahan Dyan 
Baron winuwus, Sekeber kang angawula, ing Palembang minta ajar 
caranipun, tata cara tanah Jawa, sampun tamat sadayaki (Serat Babat 
Pati. Pangkur, hlm 37,  pupuh1) 
Wong bagus ageng dedegnya, muka tajam irungnya ragi inggil, kulit petak 
semu pingul atatag wicaksana, sagung karya tanana tinampik wau, wus 
salin panganggenira, nimba lir manungsa Jawi (Serat Babat Pati. 
Pangkur, hlm 37,  pupuh 2) 
 
Hentikan dahulu kisah yang sedang bersenang-senang itu. Kembali lagi ke 
cerita dahulu. Tersebutlah Raden Baron Sekeber yang sedang mengabdi di 
Palembang, yang meminta diajarkan tentang tata cara di tanah Jawa. ketika 
itu semuanya sudah selesai (Serat Babat Pati. Pangkur, hlm 89,  pupuh1). 
Raden Baron, orang tampan, bertubuh besar, wajahnya tajam, hidungnya 
agak mancung, kulitnya putih agak kemerah-merahan, sangat teguh dan 
bijaksana. Semua pekerjaan tidak ada yang ditolaknya. Sekarang dia telah 
ganti pakaiannya, berpura-pura seperti orang Jawa (Serat Babat Pati. 
Pangkur, hlm 89,  pupuh1). 
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 Kutipan di atas dapat diketahui wujub ekspresi yang digambarkan 

pengarang mengenai tokoh Baron Sekeber adalah Baron Sekeber mempunyai 

wajah yang tampan, bertubuh besar, hidungnya mancung dan kulitnya putih agak 

kemerah- merahan.  

 Wujud ekspresi yang lain pada cerita Baron Sekeber dalam serat babad 

Pati yaitu ketika Baron Sekeber berkeliling di Desa Kemiri, Baron Sekeber 

bertemu dengan seorang anak perawan cantik yang sedang berjalan di bawah 

pohon beringin. Hal ini dapat dilihat dari sekuen sebagai berikut: 

S-XIV Baron Sekeber bertemu dengan seorang gadis cantik di desa Kemiri 
dan berkenalan. 

 
Gentong iku mesi toya manggung agung, tantara ana kaeksi, nanggih 
prawan luwih ayu, langkung sangisor waringin, rupa ayu moblong-
moblong (Serat babat Pati. Megatruh, hlm 40,  pupuh 26). 
 Radyan Baron kasmaran sajroning kalbu, bocah iki teka manis, semune 
wijang alurus, sapa darbe anak estri, ngadang margi Raden Baron (Serat 
babat Pati. Megatruh, hlm 40,  pupuh 27). 
 
 Yang berisi sir. Tidak beberapa lama antaranya, terlihat seorang anak 
perawan cantik berjalan di bawah pohon beringin. Rupanya sangat cantik 
bersinar-sinar (Serat babat Pati. Megatruh,  hlm 96,  pupuh 26). 
 Raden Baron Sekeber jatuh cinta dalam hatinya,”Anak ini manis rupanya 
dan sangat ramping. Siapa yang mempunyai anak perempuan itu?”. Raden 
Baron Sekeber lalu menghadang di jalan (Serat babat Pati. Megatruh,  
hlm 96,  pupuh 27). 
Kutipan di atas dapat diketahui wujub ekspresi yang digambarkan 

pengarang mengenai tokoh Dyah Sari adalah seorang anak perawan yang rupanya 

cantik bersinar- sinar dan sangat ramping. 

Wujud ekspresi yang lain pada cerita Baron Sekeber dalam serat babad 

Pati yaitu ketika Baron Sekeber berada di Gua Patiyaam dan menjumpai seorang 

yang sedang merunduk dimuka gua. Hal ini dapat dilihat dari sekuen sebagai 

berikut: 
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S-XI Baron Sekeber menjumpai seseorang yang sudah tua sedang 
merunduk di muka gua angker bernama Sadu Hening 

 
Gawok mulat sira radyan, atanapi katah bebek kaeksi, watara luwih sing 
satus, bebek bBali Manila, lawan kucing ing ngriku, wussana ana 
manungsa, wus tuwa akaki-kai (Serat Babat Pati. Pangkur, hlm 39,  pupuh 
40).   
Ngedungruk ngarsaning guwa, guwa singup neng sumur toya wening, 
Sekeber tumurun gupuh, ngadeg neng pangayunan, kak-kai sapa aranmu 
satuhu, lawan iki guwa apa, ana bebek ana kucing (Serat Babat Pati. 
Pangkur, hlm 39,  pupuh 41).   
 
Raden Sekeber sangat heran melihatnya. Dan lagi ditemapt itu banyak 
bebek yang jumlahnya lebih dari seratus ekor, yaitu bebek Bali dan bebek 
Manila. Disana juga banyak kucingnya. Akhirnya dijumpai ada seorang 
manusia yang sudah tua (Serat Babat Pati. Pangkur, hlm 94,  pupuh 40).   
Sedang merunduk di muka gua yang angker, di sumur yang airnya jernih. 
Baron Sekeber seger turun, berdiri dihadapannya ”Kakek..kakek siapakah 
sesungguhnya namamu, dan ini gua apa, ada bebek dan ada kucing (Serat 
Babat Pati. Pangkur, hlm 94,  pupuh 41). 
 

 Kutipan di atas dapat diketahui wujub ekspresi yang digambarkan 

pengarang mengenai tokoh Sadu Hening adalah seseoarang yang sudang tua. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan uraian struktur naratif cerita Baron Sekeber dalam Serat Babad 

Pati, dapat disimpulkan sebagai berikut :  

Cerita Baron Sekeber dalam serat babad Pati, dianalisis dengan menggunakan 

teori struktur naratif Chatman. Cerita Baron Sekeber mengisahkan petualangan atau 

pengembaraan yang dilakukan Baron Sekeber, seorang pangeran dari keluarga Baron 

yang pergi dari Belanda menuju Jawa, untuk mencari kerajaan Mataram dan 

merebutnya dari tangan Panembahan Senopati, karena Baron Sekeber tidak mau 

menjadi patih atau bawahan Baron Sumul yang merupakan kakak sulung Baron 

Sekeber. Cerita Baron Sekeber tersusun ke dalam 38 sekuen dan diceritakan secara 

kronologis sehingga alurnya maju. Pada cerita Baron Sekeber dalam babad Pati, 

dimulai dari tindakan Baron Sukmul yang menawari adiknya yaitu Baron Sekeber 

untuk menjadi patih dikerajaannya, tetapi Baron Sekeber menolak tawaran itu dan 

pergi dari belanda menuju Jawa untuk mencari kerajaan baru dan sampai berakhirnya 

cerita dengan kejadian terbunuhnya Baron Sekeber ditangan Paenmbahan Senopati. 

Setelah ditemukan kejadian (happening) dan tindakan (action) dapat ketahui wujud 

(existent) yang didukung oleh oleh tokoh (character), baik tokoh protagonis maupun 

antagonis. Tokoh antogonis utama dalam cerita Baron Sekeber yaitu Baron Sekeber 
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sekaligus menjadi tokoh utama, tokoh antagonis tambahan yaitu Adipati Wasis dan 

Panembahan Senopati, dianggap tokoh antagonis karena memiliki sifat licik dan 

serakah. Sedangkan tokoh protagonis dalam cerita Baron Sekeber adalah Baron 

Sukmul, Dyah Sari, Sadu Hening dan Mbok Randa, dianggap sebagai tokoh 

pratagonis memiliki watak yang baik, penyayang, setia, dan jujur. Selain itu yang 

termasuk wujud (existent) adalah latar (setting), yang terdiri dari latar waktu, tempat 

dan sosial. Latar waktu (time setting), yaitu terjadi sekitar abad XVI M. Latar tempat 

(location setting), yaitu di Kerajaan Belanda yang pada saat itu dipimpin oleh raja 

Baron Sukmul, Palembang, Mataram, gunung Pateayam, di desa Kemiri dan di 

Kadipaten Pati yang ketika itu di pimpin oleh Adipati Wasis Jayakusuma. Latar sosial 

(social setting), cerita Baron Sekeber memgambarkan latar sosial kehidupan kerajan 

dan perselisihan antar saudara.  Cerita Baron Sekeber dalam serat babad Pati juga 

dikaji melalui Wacana yang terdiri bentuk wacana, dalam cerita Baron Sekeber  

mengkomunikasikan sesuatu (gagasan, cerita) melalui tindakan tokoh dalam cerita, 

dan substansi wacana yaitu yang terdiri dari penceritaan atau susunan, modus, kala 

dan perspektif atau sudut pandang .  

5.2 Saran 

Karya sastra lama khususnya Serat babad Pati merupakan salah satu 

peninggalan atau warisan budaya daerah yang harus dijaga keberadaannya dan dapat 

berguna bagi masyarakat. Skripsi ini diharapkan memberi sumbangan pada karya 

sastra lama khususnya cerita babad agar dapat  lestari dan bisa dinikmati oleh 
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generasi penerus, karena karya sastra lama akan dapat memberikan khazanah ilmu 

pengetahuan yang beraneka ragamnya. Penggalian karya sastra lama yang tersebar di 

daerah-daerah ini, akan menghasilkan ciri-ciri khas kebudayaan daerah, yang meliputi 

pula pandangan hidup serta landasan falsafah yang mulia dan tinggi nilanya. Modal 

semacam itu, yang tersimpan dalam karya-karya sastra daerah, akhirnya akan dapat 

juga menunjang kekayaan sastra Indonesia pada umumnya dan karya sastra Jawa 

pada khususnya. 
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