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ABSTRAK 

Mufti Riyani. 2005. Penggambaran Etika Jawa Dalam Relief Wiracarita 
Ramayana di Candi Prambanan, Jawa Tengah. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Semarang. 174 halaman. 8 lampiran. 
 
Kata Kunci: Etika Jawa, Relief Wiracarita Ramayana 

Masyarakat Jawa selalu meletakan etika sebagai barometer untuk 
menyatakan seseorang disebut wis Jowo sebagai tanda kemengertian pada 
identitas Jawa. Unsur etika digambarkan dan diajarkan melalui peninggalan 
kebudayaan yang berada di tengah-tengah masyarakat Jawa, salah satunya melalui 
Candi Prambanan dengan relief penting Wiracarita Ramayana. 

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana 
bentuk etika dalam kehidupan orang Jawa?, (2). Bagaimana penggambaran relief 
wiracarita Ramayana di Candi Prambanan? (3). Bagaimana etika Jawa yang 
digambarkan pada relief Candi Prambanan?. Penelitian ini bertujuan: (1). 
Mengetahui bagaimana bentuk etika Jawa, (2). Mengetahui bagaimana 
penggambaran relief wiracarita Ramayana di Candi Prambanan (3). Mengetahui 
bagaimana etika Jawa yang digambarkan dalam relief wiracarita Ramayana di 
Candi Prambanan. Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini antara lain: (1). 
Memberi sumbangan bagi pengembangan keilmuan, khususnya kajian relief , (2). 
Menjadi bahan pertimbangan dan motivasi bagi usaha pelestarian nilai-nilai 
budaya bangsa.  

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (historical method) dengan 
langkah: (1). Heuristik atau pencarian jejak sejarah. Sumber yang dipakai berupa 
sumber benda berupa relief dan sumber tertulis, (2) Kritik sumber, baik ekstern 
maupun intern, (3) Interpretasi, yaitu dengan menghubung-hubungkan fakta yang 
saling terpisah antara tampilan relief dengan kajian litertur mengenai etika Jawa. 
(4) Tahap historiografi, data dirangkai dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk 
naskah. Pendekatan semiotika digunakan untuk intepretai data. Semiotika adalah 
ilmu mengenai tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Bidang 
kajian semiotik yang diterapkan adalah kajian kode budaya. Relief wiracarita 
Ramayana merupakan tanda yang memunculkan konotasi untuk kemudian di 
interpretasikan berdasarkan pengalaman empiris masyarakat Jawa. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa masyarakat Jawa 
memaknai etika dalam bentuk budi pekerti. Konsep dasar etika Jawa adalah 
kaidah hormat dan rukun. Penggambaran relief wiracarita Ramayana di Candi 
Prambanan, cenderung mengikuti naskah Hikayat Seri Rama dalam sastra melayu. 
Alur cerita menunjukan pengguanaan bentuk  uttarakandha. Tampilan rukun yang 
banyak di gambarkan dalam relief adalah perilaku rembug, lung tinulung, guyup, 
gotong-royong, layat serta tepo saliro. Kaidah hormat yang paling menonjol 
diwujudkan dalam tata krama duduk. Kaidah ini diajarkan melalui pituduh 
(nasehat) dan wewaler (larangan).  

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mengajukan saran: pengkajian lain 
diharapkan dapat membantu memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya 



Jawa. Relief wiracarita Ramayana pada Candi Prambanan diharapkan dapat 
dimanfaatkan sebagai media budaya dan media pembelajaran.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang 

 
Relief adalah hiasan candi yang digambarkan atau dipahatkan pada 

badan candi. Candi sendiri merupakan salah satu hasil pengaruh Hindu-Budha 

di Indonesia. Relief dalam wujud hasil kebudayaan dapat digolongkan dalam 

kompleks kebudayaan fisik atau disebut artifact. Berbagai cerita yang 

digambarkan dalam relief merupakan hasil dari kompleks aktivitas yang 

digerakan oleh ide-ide. Kompleks ide terdiri dari gagasan-gagasan, norma dan 

nilai-nilai yang bersifat abstrak (Koentjaraningrat, 1990: 186). 

 Kompleks ide atau gagasan bersumber dari pedoman hidup yang 

merupakan identitas diri dari suatu masyarakat. Gagasan-gagasan tersebut 

saling berkaitan dan menjadi suatu sistem yang disebut sistem budaya. Sistem 

budaya setiap bangsa memiliki nilai-nilai yang khas. Hal tersebut dapat 

terlihat dari hasil budaya yang dihasilkan, seperti halnya relief candi. 

Relief candi merupakan bagian dari seni pahat. Asmito menjelaskan 

pengertian seni pahat dan dimensi-dimensinya, sebagai berikut: 

 Berbicara mengenai seni pahat (seni memahat) merupakan hasil 
ciptaan manusia dengan cara menciptakan sesuatu dengan memahat. 
Seni memahat merupakan seni yang berdimensi tiga, yaitu architectur 
(seni bangunan) dan sculpture (Seni pahat). Seni bangunan, seni ukir 
(seni pahat) ada dalam ruang dimensi tiga, tetapi seni pahat sebagai citra 
lebih dekat menggambarkan (painting) dari seni bangunan. Hingga 
sekarang seni pahat telah diperhatikan terutama dengan penyajian 
kembali dari mahluk-mahluk hidup dan bentuk-bentuk alam dalam 
bahan yang nyata yang ada dalam ruang yang sama seperti bentuk-
bentuk yang mereka sajikan. Tetapi seni pahat juga mungkin 
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mewujudkan sifat-sifat penting pandangan dan idea telah menyajikan 
dengan ajeg citra-citra dewata dan orang-orang dalam jiwa 
kepahlawanan, juga aspek-aspek manusia yang utama. (Asmito, 1988: 
124)  

 
Oleh karena itu relief kiranya dapat memproyeksikan pandangan, idea 

atau aspek-aspek manusia yang utama seperti apa yang telah dijelaskan diatas. 

Relief suatu candi akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dimiliki masyarakat 

pendukung hasil kebudayaan tersebut. 

Çilpin yang memahat relief candi-candi di Indonesia sampai saat ini 

memang belum terungkap secara jelas. Teori akulturasi kiranya dapat 

dijadikan bahan pertimbangan, dimana pengambilan unsur-unsur kebudayaan 

Hindu-Budha hanya dapat dilakukan karena ada persamaan dengan 

kebudayaan asli masyarakat penerima kebudayaan ini. Dalam proses 

akulturasi dapat dilihat seberapa kuat dasar-dasar kepribadian budaya 

penerima, yang menurut F.D.K Bosch disebut dengan istilah Local genius 

(1952). 

Nilai-nilai budaya Jawa dimungkinkan masuk dalam menerima pengaruh 

budaya Hindu-Budha karena local genius yang dimiliki oleh masyarakat Jawa. 

Terkait dengan hal ini, beberapa ahli asing menyatakan pendapatnya. N.J 

Krom (1931) berpendapat bahwa jauh sebelum kedatangan orang-orang 

Hindu, masyarakat Indonesia telah memiliki kebudayaan yang tinggi. Brandes 

(1889) mengemukakan teori Tien Punten atau sepuluh kemampuan lokal 

bangsa Indonesia yaitu: wayang, gamelan, tembang (metrum), batik, 

pengerjaan logam, sistem mata uang, astronomi, pelayaran, irigasi dan 

organisasi pemerintahan yang cukup teratur. 
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Salah satu kemampuan lokal masyarakat Jawa dapat dipahami melalui 

Candi dan ragam hias candi. Candi sebagai suatu tinggalan monumental pada 

masa lalu, banyak ditemukan di pulau Jawa, khususnya Jawa Tengah dan Jawa 

Timur. Candi baik arsitektur maupun ragam hias yang didalamnya termasuk 

juga relief adalah bukti dari majunya tingkat kebudayaan masyarakat 

pendukung kebudayaan tersebut. Hartoko menyatakan bahwa: 

Masa kejayaan kebudayaan Jawa kita miliki dan kita amati lewat 
peninggalan-peninggalan monumental, seperti candi Borobudur dan 
Candi Prambanan, endapan keindahan terlihat dalam bentuk batu 
ataupun perunggu. Ekspresi artistik lainnya seperti tarian dan musik 
telah melewati saringan tradisi, sehingga bentuknya yang kita saksikan 
sekarang tidak seratus persen asli lagi (Hartoko, 1984: 76). 

  
Menurut Asmito (1988) relief pada candi Prambanan bersifat dinamis, 

naturalistik, kepahlawanan serta diukir dengan pola-pola kebudayaan asli. 

Pola-pola kebudayaan asli Indonesia ini dapat tercermin dari berbagai macam 

hal. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Pieter Ferdinandus, yang 

didasarkan pada pengamatan relief Candi Prambanan. Dikemukakan dalam 

tulisannya The Role Of Musicians During The Old Javanes And Balinese 

Periode, sebagai berikut: 

Drums of many types appear in great number on the Prambanan 
compleks (Candi Siwa, dating from the ninth century A.D). The 
musicians played either with bave hands on the both sides, or with stick. 
They often carried a slendang (shoulder scraf) (Ferdinandus, 2000: 12).     

 
Kajian yang dilakukan Pieter Ferdinandus pada relief Candi Siwa di 

kompleks Candi Prambanan yang menggambarkan para pemain musik dapat 

memberi ilustrasi mengenai cara berpakaian masyarakat Jawa kuno, dimana 
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para pemain musik yang digambarkan pada relief Candi Prambanan ini 

mengenakan kain khas Jawa yang disebut slendang.  

Oleh karena itu pahatan yang tertuang dalam cerita dapat 

menggambarkan kehidupan sosial-ekonomi, pengetahuan maupun budaya 

pada saat itu. Hal ini sesuai dengan kesimpulan Sri Wahyu dan Elly Kismini, 

bahwa ada beberapa aspek yang dapat diketahui dari kajian relief, aspek 

tersebut antara lain:  Perdagangan, yang digambarkan dalam bentuk sebuah 

pasar dan beberapa pedagang di panel candi Borobudur. Pelayaran, 

digambarkan dalam bentuk sebuah perahu cadik di candi Borobudur. Bentuk 

rumah pada masa itu, dapat dilihat di candi Borobudur dan Prambanan. Cara 

berbusana pada masa itu. Kesenian yang ada pada saat itu (penabuh gendang, 

penari dan sebagainya). Struktur sosial (bangsawan, pedagang, masyarakat 

biasa) (Wahyu, Sri dan Elly Kismini. Paramita. Edisi No.2 Th: IV Mei 1994: 

30) 

Hasil karya cipta manusia termasuk relief diciptakan bukan hanya 

sekedar memenuhi tuntutan kebutuhan jasmani tetapi juga kebutuhan rohani 

dari manusia penciptanya. Oleh karenanya sebagai suatu hasil seni, relief tidak 

hanya merupakan perwujudan alam tetapi dapat berupa suatu lambang dari 

kejiwaan manusia sendiri. Relief dapat dinyatakan sebagai salah satu media 

untuk mengajarkan nilai-nilai budaya. Nilai budaya terdiri dari etika (budi 

pekerti, moral, akhlak), persepsi (pandangan hidup atau cerapan terhadap 

rangsang), sensabilitas (kepekaan terhadap sesuatu) dan estetika (keindahan) 

yang simbolnya adalah seni  (Damami, 2002: 5) 



 5

Relief, selain menjadi hasil budaya yang dapat diamati untuk 

menyelidiki keadaan sosial-ekonomi dan budaya masyarakat pada masa 

lampau  sekaligus merupakan media yang tepat untuk mewariskan nilai-nilai 

budaya. Nilai budaya ini dapat dipelajari baik dari tampilan relief maupun dari 

cerita yang melatar belakanginya. Salah satu nilai budaya Jawa yang khas 

adalah etika, di mana unsur ini menjadi unsur sentral yang dijadikan ukuran 

bagi masyarakat Jawa untuk menyebut Wis Jowo sebagai tanda kemengertiaan 

seseorang akan identitas dirinya sebagai masyarakat Jawa dengan berbagai 

karakternya. Menurut Hildred Geertz (1983) ukuran Wis Jowo menjadi 

sesuatu yang diidealkan dalam keluarga Jawa, di mana seorang anak dari 

keluarga Jawa harus dapat melewati ujian budi pekerti atau menerapkan etika 

dalam pergaulan sehari-hari. 

Etika Jawa menjadi sebuah kesatuan norma yang dapat dijadikan acuan 

menilai sikap, watak dan perilaku masyarakat Jawa baik dan buruk yang tidak 

hanya dibumbui nalar dan keinginan tetapi lebih diwarnai aroma rasa yang 

menjadi karakteristik budaya Jawa.  Melalui rasa ini orang Jawa akan mampu 

membawa diri dalam pergaulan yang nyaman diantara anggota masyarakat 

(Endraswara, 2003: 7). 

Anggota masyarakat Jawa pada dasarnya terbagi menjadi dua golongan 

yaitu wong cilik (orang kecil) dan wong gedhe (priyayi) dengan kata lain etika 

dalam masyarakat Jawa dipengaruhi oleh pertentangan dua hal (oposisi biner) 

atas-bawah (Endraswara, 2003: 6). Oleh karena itu untuk dapat memperoleh 

pergaulan yang nyaman dan mencapai keselarasan hidup maka prinsip rukun 
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dan hormat menjadi prinsip dasar etika Jawa. Prinsip rukun dan hormat ini 

merupakan prinsip yang paling menentukan pola pergaulan masyarakat Jawa 

(Suseno, 1984: 38).   

Salah satu relief penting di kompleks Candi Prambanan adalah Relief 

wiracarita Ramayana yang dipahatkan di candi Siwa dan Brahma. Cerita 

Ramayana merupakan karya sastra yang besar pengaruhnya pada agama dan 

kebudayaan Hindu. Ramayana populer di pulau Jawa abad IX M. Hal ini 

dibuktikan dengan dipahatnya cerita Ramayana di Candi Prambanan dan 

prasasti Wukajana (tidak berangka tahun) yang menurut bentuk hurufnya 

diperkirakan dari masa pemerintahan Balitung, menyebutkan Ramayana 

menjadi salah satu cerita yang dipergelarkan. Sebagai suatu bahan fakta, 

Ramayana tidak dijiwai lebih dari cerita India tetapi berasal dari nilai-nilai 

filosofi yang tinggi dari bangsa Indonesia khususnya masyarakat Jawa dan 

Bali yang kemudian dijadikan warisan kebudayaannya.  

Alur cerita dan perwatakan tokoh-tokoh Ramayana yang dipahatkan 

pada bingkai panel-panel  relief Candi Prambanan seringkali memuat pesan 

etika. Relief sebagai wahana menggambarkan kisah yang sifatnya didaktik, 

berperan mengingatkan umat dan masyarakat tentang ajaran moral dibalik 

bentuk seni tersebut.  

Atas dasar uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat masalah 

tersebut dengan judul PENGGAMBARAN ETIKA JAWA DALAM RELIEF 

WIRACARITA RAMAYANA DI CANDI PRAMBANAN, JAWA TENGAH.    
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk etika dalam kehidupan orang Jawa? 

2. Bagaimana penggambaran relief wiracarita Ramayana di Candi 

Prambanan, Jawa Tengah? 

3. Bagaimana etika Jawa yang digambarkan pada relief Candi Prambanan, 

Jawa Tengah? 

 

C. Tujuan dan Manfaat 

1. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui bagaimana bentuk etika Jawa.  

b. Mengetahui bagaimana penggambaran relief wiracarita Ramayana di 

Candi Prambanan, Jawa Tengah.  

c. Mengetahui bagaimana etika Jawa yang digambarkan dalam relief 

wiracarita Ramayana di Candi Prambanan, Jawa Tengah. 

2. Manfaat 

Selain mempunyai tujuan, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat: 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi 

pengembangan keilmuan bidang sejarah kebudayaan dan antropologi 

budaya terutama dalam kaitannya dengan relief sebagai media budaya. 



 8

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan nilai-nilai 

budaya luhur yang terkandung dalam relief candi agar dapat dikenal, 

dihayati dan dilestarikan oleh masyarakat. 

b. Manfaat praktis 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan 

motivasi dalam usaha pengembangan keilmuan. Penelitian ini 

merupakan usaha melestarikan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang 

bermanfaat bagi pembinaan sosial budaya masyarakat. 

 

D. Ruang Lingkup Penelitian. 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman, penelitian  akan dibatasi pada: 

1. Lokasi penelitian 

Penelitian berlokasi di Candi Prambanan yang secara administratif 

berada di desa Karangasem, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan 

Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

sebagian lagi merupakan wilayah administratif Kecamatan Prambanan, 

Kabupaten Klaten, Surakarta. Kompleks Candi Prambanan pada saat ini 

dikelola oleh PT. Wisata Candi, khususnya Unit Taman Wisata Candi 

Prambanan.  

 Candi Prambanan merupakan suatu gugusan Candi yang terdiri dari 

ratusan candi, jumlah keseluruhannya ada 240 buah candi. Candi-candi ini 

terdiri dari tiga halaman memusat, pada halaman luar tidak terdapat satu 

candi pun, pada halaman tengah terdapat 224 candi perwara yang terbagi 
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menjadi 4 deret, pada halaman pusat terdapat 16 candi, yaitu Candi Siwa 

sebagai candi induk, Candi Brahma, Candi Wisnu, Candi Nandi, Candi 

Wahana A dan B, dua Candi Apit, empat Candi Kelir dan empat Candi 

Sudut (Bidang Permuseuman dan Kepurbakalaan. 1994: 101) 

Penelitian akan terfokus pada panel-panel di Candi Siwa dan Candi 

Brahmana sebagai salah satu bagian dari kompleks Candi Prambanan. Di 

panel-panel inilah terdapat relief naratif  Ramayana. 

Relief wiracarita Ramayana yang terdapat pada Candi Siwa terdiri 

dari 24 panel dan dilanjutkan pada Candi Brahma sebanyak 30 panel, 

dimana tiap panel terdiri dari 1 sampai dengan 3 adegan atau scane. 

Membaca urutan cerita pada relief dilakukan dengan berjalan searah jarum 

jam mengitari pagar langkan bagian dalam pada masing-masing candi.  

Candi Prambanan dipilih karena relief yang ada di candi ini relatif 

lebih lengkap dan masih dalam keadaan yang baik. Candi Prambanan 

merupakan pemujaan Siwa terbesar di Indonesia sehingga pengaruhnya 

diperkirakan lebih besar dan diharapkan  dapat menjadi media yang lebih 

efektif dalam upaya mensosialisaikan nilai-nilai budaya yang terkandung 

didalamnya. 

2. Batasan waktu 

Batasan waktu yang digunakan disesuaikan dengan masa pendirian 

Candi Prambanan. Candi Prambanan didirikan sekitar abad ke IX-X M, 

maka batasan waktu yang diambil adalah abad ke IX-X M. Batasan ini 

digunakan untuk mengkaji nilai-nilai budaya Hindu yang dijadikan 
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pegangan etika masyarakat Jawa pada masa itu dan masih hidup serta 

dipelihara hingga saat ini. Obyek penelitian dibatasi pada relief yang 

tampak pada saat ini, mengingat tampilan relief dari waktu kewaktu 

dimungkinkan mengalami perubahan baik keutuhan pahatan maupun 

keutuhan alur. Relief yang telah aus, tidak lengkap atau meragukan akan 

diabaikan. 

3. Batasan tema 

a. Etika Jawa. 

Etika adalah pandangan mengenai benar dan salah. Padanan 

kata etika adalah budi pekerti, moral, akhlak (Kuntowijoyo, 2002: 8). 

Frans Magnis Suseno memberi batasan mengenai etika, sebagai berikut: 

Etika adalah filsafat mengenai bidang moral, merupakan 
ilmu atau refleksi sistematika mengenai pendapat-pendapat, 
norma dan istilah-istilah moral. Etika merupakan keseluruhan 
norma yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui 
bagaimana manusia dan seharusnya menjalankan kehidupannya 
(Suseno, 2001: 3). 

  
Etika dan moral sama artinya tetapi dalam pemakaian sehari-

hari ada sedikit perbedaan. Moral dipakai untuk perbuatan yang sedang 

dinilai, sedangkan etika dipakai untuk pengkajian sistem nilai-nilai 

yang ada. Tindakan etis orang Jawa tidak memisahkan etika sebagai 

teori dan praktek. Etika yang dimaksud oleh orang Jawa bukan sekedar 

ilmu tetapi menyatu dengan prakteknya (komprehensif). Gabungan dari 

etika dan etiket disebut budi pekerti (Damami, 1983: 47). Etika Jawa 

dalam penelitian ini sama pengertiannya dengan apa yang dimaksud 

etika Jawa oleh Suseno, yaitu paham atau sikap moral dalam 
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masyarakat Jawa dewasa ini atau 30 tahun yang lalu atau di Jawa Pra-

modern (Suseno, 2001: 3) tetapi masih dapat dilihat pada masa 

sekarang ini. 

Etika Jawa didasarkan pada falsafah hidup Jawa yang kental. 

Falsafah ini dialiri oleh sendi-sendi kejawen, yang meliputi: wawasan 

Tri-sila, Panca-sila, sinkretisme, tantularisme dan pengalaman mistik 

(Endraswara, 2003: 4) 

Endraswara menjelaskan, wawasan Tri-sila meliputi: sikap 

eling (ingat), pracaya (percaya) dan mituhu (setia). Panca-sila, adalah 

sikap hidup Jawa yang meliputi: rila (ikhlas dalam memberikan 

sesuatu), narima (menenrima kenyataan), temen (sungguh-sungguh), 

sabar adalah perilaku momot, artinya mau menerima cobaan secara 

sadar. 

Sinkretisme adalah wawasan hidup yang menyatukan dua 

pandangan berbeda. Sinkretisme tantrik berkembang pada masa Jawa 

Timur. Sinkretisme tantrik yaitu penyatuan agama Siwa dan Budha 

yang mengganggap semua jalan ke arah penebusan dosa pada 

prinsipnya sama (Zoetmoelder. 1965: 270). Pengalaman mistik 

merupakan cermin kehidupan batin yang berusaha mendekatkan diri 

melalui proses hidup sangkan paraning dumadi (asal-usul dan tujuan 

manusia), memayu hayuning bawana (menjaga, melestarikan, 

menyejahterakan dunia), manunggaling kawulo gusti (upaya 

mendekatkan diri pada Tuhan). 
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Unsur-unsur di atas pada prakteknya tidak ada pemisahan yang 

jelas melainkan saling terkait, hal ini di karenakan tujuan utama dari 

penerapan etika Jawa adalah Jalma wanilis atau manusia yang utama. 

Berdasarkan tujuan diatas maka dasar etika Jawa adalah Rukun dan 

Hormat (Suseno, 1984: 38). Rukun dan hormat adalah jalan untuk 

memperoleh keselarasan atau keseimbangan hidup. Nilai hormat 

menjadi titik temu antara berbagai perasaan individu Jawa yang timbul 

bila ia berhadapan 0dengan orang lain dan menentukan tingkah laku 

orang Jawa dalam hubungan sosialnya (Geertz, 1983: 110). Tema 

penelitian ini hanya dibatasi pada kaidah dasar etika Jawa yaitu kaidah 

rukun dan hormat. 

b. Relief Wiracarita 

Menurut kamus umum bahasa Indonesia, relief adalah pahatan 

yang menampilkan perbedaan bentuk dan gambar dari permukaan batu 

disekitarnya, gambar timbul (pada candi dan sebagainya). 

Relief pada candi merupakan hiasan candi yang dapat 

melukiskan tumbuh-tumbuhan atau binatang dan orang-orang atau 

mahkluk sesuai dengan suasana gunumg Mahameru. Relief candi sering 

menggambarkan cerita yang cenderung bersifat mitologi maupun 

teologi Hindu-Budha (Bidang Permusiuman dan Kepurbakalaan. 1994: 

119).  

Relief pada dasarnya merupakan seni pahat, yaitu suatu lukisan 

timbul atau ukir-ukiran pada suatu papan atau dinding yang digambari 
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dengan cara ditatah (Asmito,1988: 124). Relief  seringkali 

menggambarkan suatu kisah atau cerita yang dapat bersumber dari 

karya sastra karangan para pujangga maupun dari kitab suci agama 

Hindu dan Budha. Cerita Ramayana dan Mahabarata adalah karya 

sastra yang besar pengaruhnya pada agama dan kebudayaan Hindu. 

Cerita ini merupakan cerita kepahlawanan yang biasa disebut wiracarita 

atau  epos. 

Wiracarita Ramayana pada kenyataannya tidak dijiwai hanya 

dari cerita India tetapi berasal dari nilai-nilai filosofi yang tinggi dari 

bangsa Indonesia khususnya masyarakat Bali dan Jawa yang kemudian 

dijadikan warisan kebudayaannya. 

 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil Proyek Penelitian Dan Pengkajian Kebudayaan 

Nasional yang dilakukan Kusen pada tahun 1985 dengan judul Kreativitas dan 

Kemandirian Seniman Jawa Dalam Mengolah Budaya Asing: Studi Kasus 

Tentang Gaya Seni Relief di Jawa Abad IX- XVI M, menjelaskan bahwa ada 

kreativitas seniman lokal dalam usaha mencerminkan keadaan atau peristiwa 

yang terjadi dalam relief candi. Kesimpulan ini diambil dengan 

mengidentifikasikan tokoh-tokoh yang disebutkan dalam cerita serta bentuk-

bentuk tertentu (misal: rumah, pohon, sungai) atau dengan situasi dan kondisi 

pada saat itu. Kreativitas dan kemandirian seniman dipengaruhi oleh dua 

faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal berupa kemampuan 
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seniman, sudut pandang, rasa atau selera dan daya kreativitas, sedangkan 

faktor yang kedua yaitu faktor eksternal berupa waktu, ruang, kultur dan 

bahan baku yang tersedia. 

Sukawati Susetyo (1993) dalam skripsinya yang berjudul Cerita 

Sritanjung Studi Perbandingan Antara Relief dan Naskah Cerita, mengambil 

kesimpulan bahwa banyak terjadi pemahatan sebuah cerita ke dalam bentuk 

relief hanya didasarkan pada cerita lisan yang beredar, selanjutnya seniman 

bebas mengekspresikan kedalam panel-panel yang tersedia ataupun 

mencontoh bentuk-bentuk tokoh adegan cerita dalam temuan lepas, sementara 

itu naskah ceritanya baru ditemukan kemudian. 

Relief dapat mengungkapkan berbagai aspek kehidupan manusia, baik 

kehidupan sosial-ekonomi maupun budaya pada saat itu. Seperti skripsi Euis 

Hadiati (2000) yang menganalisis Pengasuhan Anak Berdasarkan Kajian 

Relief Di Candi Borobudur. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan 

menemukan beberapa panel dengan adegan berlatar belakang memberi ajaran, 

berceramah dan  indikator-indikator lain yang berhubungan dengan proses 

pendidikan atau pengajaran yang menunjuk pada pengasuhan anak. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Rosa Iriana untuk 

memperoleh gelar sarjana di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta tahun 1993 

meneliti tentang Tata Rambut Wanita Pada Candi Panataran untuk 

menganalisa peranan dan kedudukan wanita Jawa kuno. Relief yang 

digunakan sebagai obyek penelitiannya adalah relief Ramayana di Candi 

Panataran. Sebagai pembanding ia memaparkan beberapa adegan Ramayana 
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di Candi Prambanan yang menggambarkan peranan wanita. Peranan wanita 

dibidang kesenian digambarkan pada adegan wanita penari dan pemusik. Pada 

panel lainnya didapatkan adanya gambaran seorang pertapa wanita yang 

menunjukan peranan wanita dibidang keagamaan. Tata rambut yang 

digunakan para tokoh wanita tersebut akan disesuaikan dengan fungsi dan 

kedudukan wanita yang dimaksud.  

Zoetmoelder (1983) dalam bukunya Kalangwan mengungkapkan bahwa 

relief  merupakan benda mati dan untuk memahami arti yang tersirat 

dibutuhkan bantuan karya sastra. Sebagai tinggalan tertulis, karya sastra 

mampu ungkapkan lebih banyak aspek-aspek kehidupan. Cerita dalam karya 

sastra mungkin rekaan belaka namun hasil karya sastra tersebut dapat 

membuka jalan untuk kontak dengan kenyataan historis.  

Salah satu karya satra yang adiluhung dan populer di pulau Jawa sejak 

abad ke IX adalah wiracarita Ramayana. Bukti kepopulerannya yaitu dengan 

adanya relief Ramayana di Candi Prambanan dan prasasti Wakajana yang 

menyebutkan Ramayana sebagai salah satu cerita yang dipergelarkan. 

Penggambaran Relif Ramayana di Candi Prambanan telah diungkapkan 

oleh Natalia Widari (1985) dalam skripsinya yang berjudul Pelukisan Relief 

Ramayana Di Candi Loro Jonggrang Dan Candi Panataran. Menurut Natalia 

Widari cerita Ramayana yang sering dipakai sebagai cerita yang dipahatkan di 

candi-candi Hindu memiliki bentuk yang berbeda-beda baik cara pelukisan, 

tekanan cerita serta bentuk relief. Relief yang terdapat di Candi Loro 

Jonggrang atau Candi Prambanan memiliki beberapa persamaan dengan relief-
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relief di Candi Borodudur. Relief Ramayana di Candi Prambanan bersifat 

naturalistik sehingga merupakan gaya alami atau bawaan kodrat ideal yang 

berasal dari India, sedangkan relief yang terdapat pada Candi Panataran 

mempunyai corak dan jenis dengan gaya wayang yang lebih bersifat dekoratif. 

Natalia Widari dalam kesimpulannya mengungkapkan bahwa cerita 

Ramayana pada Candi Loro Jonggrang atau Candi Prambanan, dipahatkan 

secara lengkap dan menokohkan Rama sebagai pokok dalam cerita itu. Rama 

adalah salah satu dari awatara (perwujudan) Wisnu yang menjadi dewa 

pelindung dunia dan menjadi tokoh penyelamat dalam sebuah mitos-mitos 

Hindu. Wisnu  memiliki peran tersendiri dari ketiga tingkatan Trimurti, maka 

cerita Ramayana dipilih untuk mengisi pagar langkan Candi Siwa dan Candi 

Brahma. Penggambaran wiracarita Ramayana di candi Prambanan selain 

untuk menghormati Wisnu juga sebagai contoh kebajikan bagi manusia.  

Asmito dalam Bukunya Sejarah Kebudayaan Indonesia berpendapat 

bahwa relief pada candi Loro Jonggrang bersifat dinamis, naturalistik, 

kepahlawanan serta dipahat dengan pola-pola budaya Indonesia asli. Pendapat 

Asmito ini dijadikan landasan penelitian Sri Soejatmi Satari (1987), ia 

berusaha mengungkapkan Penerapan dan pengaruh Karya sastra Hindu. Sifat 

asli Indonesia mulai nampak pada naskah maupun penggarapan reliefnya, 

meskipun pada dasarnya, baik pemahatannya yang tiga dimensi maupun sikap 

dan wajah tokoh-tokohnya masih menunjukkan pengaruh India. Sifat 

Indonesia asli tampak misalnya pada cara berpakaian beberapa tokoh, seorang 

Cabari (seorang bidadari kayangan yang dikutuk turun ke bumi dengan wujud 
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buaya) yang menemui Rama di jalan Alengka digambarkan mengenakan 

semacam  dodot (kain panjang atau jarik yang dilipat-lipat bagian pangkalnya 

atau di wiru) yang biasa di kenakan para bangsawan dikeraton Solo dan 

Yogyakarta atau seorang penari Bedaya. Kain semacam ini juga dikenakan 

oleh permaisuri Sugriwa (Dewi Tara). Relief pada Candi Brahma 

menggambarkan penyelenggaraan kendhuri di istana Ayodya untuk para 

Brahma, jika disimak penyelenggaraannnya mirip dengan kendhuri masa kini. 

Candi Prambanan jika dilihat dari lokasi atau tata letaknya, maka dapat 

dinyatakan sebagai salah satu hasil budaya masyarakat Jawa. Atas dasar uraian 

yang disampaikan dalam beberapa tulisan diatas, kiranya dapat kita amati 

salah satu aspek kehidupan masyarakat Jawa  berupa etika dari relief 

Ramayana di Candi Prambanan. Mempelajari etika Jawa dapat dilakukan 

dengan mengamati  tampilan relief Ramayana dan mencocokannya dengan 

sumber tertulis seperti beberapa serat yang ditulis pada masa Mataram Islam, 

serat Mataram Islam justru banyak menampilkan nilai-nilai lama seperti 

budaya Hindu-budha sebagai salah satu unsur kekayaan budaya masyarakat 

Jawa (Damami, 2002: 85). 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini akan berusaha mencari ajaran etika Jawa pada relief 

Ramayana di Candi Prambanan. Penelitian akan dimulai dengan mencari dan 

menentukan kriteria tertentu untuk mengklasifikasikan suatu relief dapat 

dikatakan sebagai suatu adegan yang mengandung ajaran etika Jawa. Pedoman 
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dalam penentuan kriteria ini adalah konsep dasar etika Jawa yaitu prinsip 

rukun dan hormat, kemudian dikembangkan dalam konsekuensi sikap atau 

tampilan tertentu. Oleh karenanya penelitian ini akan berusaha memperoleh 

hal baru dalam bidang kajian relief. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sejarah 

(historical method) sesuai kerangka kerja yang dirumuskan Gottschalk (1975). 

Melalui metode ini akan dilakukan kegiatan menguji dan menganalisa secara 

kritis rekaman dan peninggalan masa lalu. Metode ini dipilih karena penelitian 

ini dilakukan pada obyek yang berupa peninggalan masa lampau. Peninggalan 

ini secara umum dikenal sebagai peninggalan arkeologi atau bukti sejarah, 

obyek tersebut adalah Candi Prambanan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan semiotika untuk interpretasi 

data. Semiotika adalah ilmu yang mengkaji tanda dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan tanda, seperti sistem tanda dan proses yang berlaku 

(Zoest, 1993: 1). Semiotika berusaha mencari dan memberi arti pada benda-

benda atau gejala-gejala. Menurut Pierce tanda adalah segala sesuatu yang ada 

pada seseorang untuk menyatakan sesuatu yang lain dalam beberapa hal dan 

kapasitas (Zoest, 1992: 43). Relief merupakan tanda yang mengemukakan 

sesuatu. Tanda digunakan atas dasar konvensi masyarakat, akan tetapi tanda 

dapat diinterpretasikan berdasarkan pengalaman empiris dari pemakainya.  

Pendekatan semiotika dalam penelitian tentang tanda dapat di bedakan 

menjadi dua: pertama pendekatan semiotika yang hanya memperhatikan 

tanda-tanda yang disertai maksud (signal), yang digunakan dengan sadar oleh 
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mereka yang mengirimkannya dan mereka yang menerimanya, dalam 

pendekatan yang pertama ini, studi semiotika hanya berpegang pada makna 

primer (denotasi). Kedua yaitu pendekatan semiotika yang menaruh perhatian 

pada tanda-tanda tanpa maksud (symptom) yang sering dihasilkan oleh 

pengirim tanpa disadari. Para ahli semiotika ini tidak hanya perpegang pada 

denotasi tanda yang disampaikan, tetapi berusaha untuk mendapatkan makna 

sekunder (konotasi) (Zoest, 1992: 3). 

Relief wicarita Ramayana sebagai tanda yang di buat dengan maksud,  

dipahatkan oleh para çilpin dengan denotasi ajaran Hindu. Pemahatan relief 

kadang kala menjadi tanda dengan makna sekuder yang dihasilkan çilpin 

tanpa disadari. Hal ini sesuai dengan pendapat Kusen (1985), yang 

menyimpulkan adanya  kreatifitas seniman lokal dalam usaha mencerminkan 

keadaan dan peristiwa dalam relief candi berdasarkan sudut pandang, rasa dan 

selera serta banyaknya terjadi pemahatan relief yang hanya didasarkan cerita 

lisan, sedangkan naskah ceritanya baru ditemukan kemudian. Dengan 

demikian relief sebagai tanda akan memberi makna sekunder (konotasi) yang 

dapat dimaknai dengan melihat tampilannya. Relief sebagai tanda memberi 

konotasi yang dihubungkan dengan idiologi, karena jika kita mencari tanda-

tanda yang dipakai dalam budaya tertentu maka kita akan menemukan idiologi 

yang menguasai budaya tersebut (Zoest, 1993: 51). Idiologi ini kemudian akan 

dijadikan alat interpretasi.  

Bidang kajian semiotik yang digunakan adalah kajian kode budaya yaitu 

kajian sistem tanda yang merupakan sistem kebiasaan dan sistem nilai. Kajian 
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ini dapat menunjuk ke sistem etiket, hierarki dan sistem sekunder (tentang 

mite, legenda, dan teologi yang menyajikan cara pandang dunia dari suatu 

masyarakat tertentu) (Zoest, 1992: 40). 

Menurut Saussure, tanda memiliki dua entitas, yaitu signifier dan 

signified atau wahana ‘tanda’  dan ‘makna’  atau ‘penanda’ dan ‘petanda’. 

Petanda adalah segala sesuatu yang telah dikerjakan dengan aktivitas mental 

seseorang sebagai penanda. Penanda merupakan aspek formal tanda yang 

berperan sebagai penghantar makna. Tanda mengekspresikan gagasan sebagai 

kejadian mental yang berhubungan dengan pikiran manusia. Jadi, secara 

implisit tanda dianggap sebagai alat komunikasi (Zoest, 1992: 42).  

Relief merupakan wahana tanda, sedang penggambaran relief 

merupakan petanda yang dihasilkan oleh para çilpin dengan makna yang 

disadari maupun tidak disadari untuk mengekspresikan gagasan dan 

pikirannya. Sebagai alat komunikasi, relief merupakan salah satu bentuk 

bahasa non verbal. Bahasa sendiri adalah simbol dari masyarakat 

pendukungnya. 

Semiotika menekankan konteks sosial atau jiwa jaman dari relief yang 

dibentuk. Oleh karena itu makna relief harus dirunut dari budaya masyarakat 

pada masa itu. Gambaran budaya di Jawa pada masa itu hanya dapat diperoleh 

melalui perbandingan budaya yang telah terjadi dari masa ke masa. Melalui 

bahasan sejarah Jawa telah disimpulkan bahwa ada benang merah tentang cita-

cita jiwa jaman masa Hindu-Budha yang masih terpelihara hingga masa kini. 

Khususnya di Yogyakarta dan Surakarta yang menjadi sentral kebudayaan 

Jawa.             
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Berdasarkan hubungan dengan acuannya, tanda pada prinsipnya dapat 

dibagi menjadi beberapa jenis. Pierce menyebutkan 3 jenis tanda yang dikenal 

dengan trikotomi Pierce: (1). Hubungan antara tanda dan acuannya dapat 

berupa kemiripan; tanda itu disebut ikon, (2). Hubungan ini dapat timbul 

karena ada kedekatan eksistensi; tanda itu disebut indeks, (3). Hubungan yang 

sudah terbentuk secara konvensional dan tidak ada hubungan alamiah; tanda 

itu disebut simbol. Beberapa ahli menambahkan satu jenis lagi dimana 

hubungan yang terjadi adalah hubungan kausalitas maka tanda itu disebut 

sinyal (Zoest, 1992: 9). Dalam suatu relief, tanda lebih banyak berupa simbol, 

meskipun beberapa diantaranya dapat memiliki aspek ikon atau aspek indeks. 

Dalam penelitian semiotika ada 2 jenis pendekatan yaitu semiotika 

komunikasi dan semiotika signifikasi. Semiotika komunikasi sering 

didefinisikan sebagai proses penerimaan isyarat dari suatu sumber melalui 

pemancar dan saluran tujuan, sedangkan semiotika signifikasi merupakan 

proses pemberian isyarat yang tidak hanya bersifat sebagai stimulus saja akan 

tetapi menimbulkan respon interpretatif bagi yang dituju. Proses ini 

dimungkinkan dengan adanya kode Jika sesuatu yang benar-benar tersaji pada 

persepsi orang yang dituju mewakili sesuatu yang lain, itu berarti ada 

signifikasi. Kode itu harus memperhitungkan kemungkinan kesesuaian yang 

mantap antara persepsi yang melambangkan dan korelatnya (Zoest, 1992: 33). 

Relief candi merupakan tanda yang bersifat visual dengan kode-kode 

budaya yang melambangkan nilai-nilai tertentu. Tampilan atau penggambaran 

relief dapat memberikan stimulus kepada orang yang melakukan pradaksina 
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patha (berjalan menganankan candi) untuk memberikan respon interpretatif 

berdasarkan persepsi mereka pada kode-kode budaya yang melingkunginya, 

dengan demikian penelitian ini cenderung menggunkan pendekatan semiotika 

signifikasi.               

Langkah-langkah yang akan diterapkan dalam penelitian ini dirinci 

sebagai berikut: 

1. Tahap pertama pengumpulan obyek sejaman dan bahan tercetak, tertulis 

dan sumber lain yang disebut tahap Heuristik. 

Kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lampau ini didahului 

dengan tahap persiapan berupa penentuan tema dan judul penelitian. 

Peneliti dilanjutkan dengan melakukan tahap birokrasi yakni upaya 

mengurus segala perijinan pada berbagai instansi terkait. Obyek kajian 

akan difokuskan pada relief wiracarita Ramayana pada Candi Siwa dan 

Candi Brahma pada kompleks Candi Prambanan. 

Kegiatan selanjutnya yaitu tahap pengumpulan data. Data 

disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Sumber yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber Benda. 

Sumber benda yang dimaksud adalah bangunan Candi 

Prambanan dengan fokus relief wiracarita Ramayana. Khususnya relief 

yang diidentifikasikan sebagai adegan yang memiliki ajaran etika Jawa. 

 

 



 23

b. Sumber tertulis 

Sumber tertulis yang digunakan adalah hasil penelitian yang 

pernah dilakukan para ahli sebelumnya berupa pendeskripsian relief 

wiracarita Ramayana dan buku-buku tentang etika Jawa. 

Konsep etika Jawa yang digali dari budaya Hindu terekam dalam 

tampilan relief wiracarita Ramayana. Pemahaman etika Jawa yang 

digambarkan dalam relief candi perlu ditunjang dengan pemahaman cerita 

relief tersebut. Latar belakang cerita digunakan untuk memahami etika 

Jawa yang dimaksud dalam relief mengingat beberapa kategori yang 

ditetapkan merupakan tampilan yang lebih bersifat imaterial, misalnya 

pada konsep hormat dijabarkan dalam tampilan wedi atau takut, isin atau 

malu dan sungkan. Tampilan imaterial ini sulit ditafsirkan pada bentuk 

gambar relief meskipun dimungkinkan dapat lebih jauh diamati dari 

ekspresi atau mimik para tokohnya.  

Sumber sejarah perlu dikumpulkan secara teliti sebagai data 

penelitian. Langkah-langkah operasional akan ditempuh untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Data yang dimaksud adalah segala hal 

yang berkaitan dengan sejarah Candi Prambanan khususnya mengenai 

cerita reliefnya dan sejarah masyarakat Jawa dan budaya Jawa terutama 

yang menjelaskan tentang etika Jawa. Bentuknya dapat berupa benda 

peninggalan sejarah, foto maupun tulisan para ahli. 
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Tehnik yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu: 

a. Observasi langsung 

Pengamatan langsung dilakukan terhadap relief yang ada, mula-

mula menyeluruh untuk mendapatkan gambaran kasar, kemudian 

pengamatan yang sangat hati-hati terhadap relief yang telah 

diklasifikasikan mengandung ajaran etika Jawa. 

b. Dokumentasi 

Tehnik dokumentasi dilakukan dengan memindahkan gambar 

relief ke dalam bentuk foto atau Video Compact Dish untuk 

mempermudah pengamatan lebih lanjut dan mempermudah analisa. 

c. Studi pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mencari data yang ada dalam 

buku-buku sejarah maupun kajian-kajian budaya Jawa, khususnya 

tentang etika Jawa serta buku-buku yang berkaitan dengan sejarah 

Candi Prambanan. Buku-buku yang menjelaskan wiracarita Ramayana 

diperlukan, baik mengenai sejarah penulisannya maupun cerita 

Ramayana yang banyak berkembang. 

Dengan demikian penggunaan Candi Prambanan dan hasil tulisan 

para ahli sebagai sumber data, sesuai dengan prosedur penelitian sejarah. 

2. Tahap kedua menyingkirkan bahan-bahan atau kritik sejarah 

Kegiatan ini bertujuan untuk menyelidiki apakah jejak-jejak sejarah 

yang ada itu sejati, baik bentuk maupun isi. Tahap ini dapat pula dikatakan 

sebagai tahap penilaian atau pengujian bahan-bahan yang dijadikan 
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sumber. Tahap ini merupakan upaya menghimpun, menyelidiki, 

mengadakan penilaian atau penelaahan dari bahan yang dijadikan sumber 

dari sudut pandang nilai kenyataan atau kebenarannya. Kritik ini 

dibedakan menjadi 2, yaitu: 

a. Kritik luar (eksternal critism) 

Kritik luar adalah usaha untuk menyelidiki keadaan luar dari 

data sejarah yang akan digunakan apakah data itu asli atau palsu. 

Keaslian dari kondisi relief Candi Prambanan sudah tidak diragukan 

lagi. Beberapa relief yang mungkin tidak dapat diidentifikasi bukan 

menjadi tugas peneliti. Hanya relief tertentu saja yang akan diteliti 

secara mendalam setelah di klasifikasikan dalam kategori relief dengan 

adegan rukun dan hormat. Data tertulis yang digunakan adalah buku-

buku yang telah diseleksi mana yang bisa dipercaya sebagai ilmu atau 

sekedar informasi untuk kepentingan pariwisata. 

b. Kritik dalam (internal critism) 

Kritik dalam merupakan usaha melihat dan menyelidiki 

kedalam data sejarah yang meliputi isi, bahasa, situasi saat data tersebut 

dibuat. Seleksi ini lebih menjurus pada pemilihan sumber dengan 

membedakan antara sumber asli atau jiplakan dari hasil penelitian yang 

sudah ada. Sumber yang sekedar jiplakan dari bahan baku yang ada 

tanpa analiasa baru akan diabaikan.   
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3. Tahap ketiga menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya mengenai 

bahan-bahan yang otentik atau Interpretasi. 

Tahap ini akan menetapkan makna dengan hubungan diantara 

fakta-fakta yang diperoleh. Semua fakta yang lepas satu sama lain akan 

dirangkai dan dihubung-hubungkan sehingga menjadi suatu kesatuan yang 

harmonis dan masuk akal. Peristiwa yang satu dimasukan didalam seluruh 

konteks peristiwa lain yang melingkunginya. 

Kegiatan yang mula-mula dilakukan adalah melakukan pemusatan, 

penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar dari catatan 

tertulis dilapangan atau hasil penelitian sementara. Aktivitas ini disebut 

reduksi data.  

Kegiatan dilanjutkan dengan tahap analisa data yaitu mencari 

hubungan antar data, pengklasifikasian, mengadakan seleksi dan 

interpretasi data yang diperoleh. Untuk kepentingan analisa data, tehnik 

yang digunakan akan didasarkan pada pendapat Stuart A. Schlegel, dimana 

penulisan ilmiah dan penerbitan akan sangat baik dan sangat berguna jika 

mempunyai tiga macam bentuk yaitu deskripsi, generalisasi dan teori 

(Schlegel, 1984; Skripsi Sukarman, 1996: 65)    

Diskripsi maksudnya, bahwa karya ilmiah hendaknya 

menyampaikan fakta-fakta secara jelas dan teliti, lengkap tetapi tanpa 

banyak detail yang tidak penting, bisa memilah dan memilih mana yang 

penting dan mana yang tidak. Diteliti sedalam mungkin mengenai 

permasalahan yang sempit. 
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Generalisasi, berarti bahwa kejadian-kejadian tidaklah diuraikan 

hanya untuk kepentingan kejadian itu sendiri, tetapi untuk pengertian yang 

lebih luas dan umum sehingga dapat menolong untuk mengerti beberapa 

aspek lain lagi dari kehidupan manusia oleh karena itu uraian secara 

deskriptif saja dianggap tidak cukup untuk penelitian ilmiah. 

Teoritis, sifat ini sangat berhubungan dengan generalisasi. Teori 

menjelaskan arti dan tingkah laku atau kejadian yang digambarkan. Teori 

melaksanakannya dengan menunjukan berbagai situasi yang sungguh-

sungguh berarti dan dengan menghubungkan satu dengan yang lain. 

Tehnik semacam ini dapat pula diterapkan pada semua ilmu sosial 

termasuk dalam penelitian sejarah. Oleh karena itu peneliti akan 

menggunakan tehnik ini untuk menganalisa data-data dalam penelitian. 

Interpretasi data dilakukan dengan strategi interpretasi deskriptif 

dengan tujuan untuk mengembangkan interpretasi dengan memeriksa 

gambaran suatu fakta atau gejala tertentu yang diperoleh dalam penelitian 

atau informasi yang diteliti oleh peneliti lain. Alasan penggunaan 

interpretasi deskriptif dalam penelitian ini karena semua data yang dipakai 

adalah artefaktual berupa relief cerita di Candi Prambanan yang telah 

diteliti dan komparasikan dengan gambar-gambar relief yang ada baik 

secara langsung maupun lewat gambar dokumentasi kemudian 

dihubungkan dengan bahan-bahan tertulis mengenai etika Jawa. Penarikan 

kesimpulan dilakukan sebagai jawaban atas perumusan masalah yang telah 

ditentukam dengan mendasarkan pada data-data yang diperoleh.    
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4. Tahap keempat penyusunan kesaksian yang dapat dipercaya menjadi suatu 

kisah atau penyajian  yang berarti, Historiografi 

Data yang telah diperoleh secara lengkap kemudian disimpulkan. 

Tahap selanjutnya dilanjutkan dengan penulisan hasil penelitian tersebut. 

Penulisan ini dilakukan sesuai kaidah-kaidah yang ada pada metode 

sejarah yaitu tahap penyusunan kisah atau tahap historiografi. Hasil 

penelitian ditulis secara ilmiah, menggunakan bahasa yang baik dan benar, 

sesuai ejaan yang sedang berlaku tanpa mengurangi daya tarik untuk 

membaca, kemudian dibukukan, tahap ini dilanjutkan dengan tahap 

evaluasi dan tahap akhir berupa revisi dan penggandaan. 

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I.   PENDAHULUAN 

Pada bab ini mencakup: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan 

dan Manfaat, Ruang Lingkup, Kajian Pustaka, Metode Penelitian,  

Sistematika Penulisan. 

BAB II.  KEADAAN UMUM DAN SEJARAH CANDI PRAMBANAN 

Pada bab ini meliputi: Lokasi Candi Dan Lingkungan Masyarakat 

Disekitar Prambanan, yang terdiri dari; Letak Candi dan Kondisi 

geografis serta Lingkungan Masyarakat. Bagian selanjutnya akan 

mendeskripsikan Sejarah Pendirian Dan Perkembangan Candi 

Prambanan. 
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BAB III. BENTUK ETIKA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT JAWA 

Bab ini meliputi: Latar Belakang Budaya Jawa; Daerah Asal 

kebudayaan Jawa, Masyarakat Jawa, Sejarah Jawa. Kemudian akan 

dipaparkan Bentuk Etika Jawa dan Penerapan Etika Dalam 

Kehidupan Sosial Masyarakat Jawa. 

BAB IV. PENGGAMBARAN WIRACARITA RAMAYANA PADA 
RELIEF CANDI PRAMBANAN, JAWA TENGAH 

 
Bab ini meliputi: Penggambaran Wiracarita Ramayana Pada Relief  

Candi Siwa, Kompleks Candi Prambanan, Jawa Tengah. Dan 

Penggambaran Wiracarita Ramayana pada Relief Candi Brahma, 

Kompleks Candi Prambanan, Jawa Tengah. 

BAB V.  ETIKA JAWA DALAM PENGGAMBARAN RELIEF 
WIRACARITA RAMAYANA DI CANDI PRAMBANAN, JAWA 
TENGAH.  
Bab ini meliputi: Ciri-Ciri Relief  Beradegan Etika Jawa, Panel-

Panel Terpilih Yang Menggambarkan Etika Jawa, Prinsip Rukun 

Dalam Tampilan Relief Wiracarita Ramayana, Prinsip Hormat 

Dalam Tampilan Relief Wiracarita Ramayana. 

BAB VI. PENUTUP 

Bab ini meliputi: Simpulan dan Saran    
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BAB II 

KEADAN UMUM DAN SEJARAH CANDI PRAMBANAN 

 

A. Lokasi Candi dan Masyarakat di Sekitar Candi Prambanan 
 

1. Letak dan kondisi geografis 

Candi Prambanan atau biasa dikenal dengan sebutan Candi Loro 

Jonggrang merupakan salah satu warisan budaya nenek moyang bangsa 

Indonesia yang bernilai tinggi di dunia Internasional. Disebut Candi 

Prambanan karena gugusan candi ini berada di wilayah Kecamatan 

Prambanan. Sedang nama Loro Jonggrang berkaitan dengan legenda yang 

menceritakan tentang seorang dara jonggrang atau jangkung, putri seorang 

raja yang bernama Prabu Boko. Kompleks Candi Prambanan pada saat ini 

dikembangkan menjadi salah satu obyek wisata andalan dan dikelola oleh 

PT. Taman Wisata Candi khususnya Unit Taman Wisata Candi 

Prambanan. 

Gugusan Candi Prambanan secara administratif terletak di Desa 

Karangasem, Kelurahan Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten 

Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi taman wisata yang terdiri 

dari halaman parkir, taman serta fasilitas wisata lainnya berada pada 

wilayah pemerintahan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Propinsi 

Jawa Tengah, tepatnya di desa Tlogo. 

Taman wisata Candi Prambanan luasnya hampir 20 ha, sedangkan 

kawasan wisatanya termasuk Candi Lumbung, Candi Sewu dan Candi 
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Bubrah memiliki luas tidak kurang dari 80 ha (Ibrahim, 1996: 1). Candi 

Prambanan secara astronomis terletak pada 110° 29’ 23.53” Bujur Timur 

dan 07° 45’ 07.90” Lintang Selatan pada Meredian Jakarta. Situs ini 

mempunyai ketinggian 154 m dari permukaan air laut (Moertjipto, 1991a: 

13).  

Di sebelah barat kompleks Candi Prambanan terdapat sungai Opak 

yang diperkirakan arah alirannya pernah dibelokan agar dapat mengaliri 

sisi dalam halaman candi dan airnya menjadi sumber pertirtaan atau 

tempat pemandian suci. Pada sebelah utara Candi Prambanan terdapat desa 

Klurak. Di sebelah timurnya terdapat desa Tlogo yang diperkirakan 

merupakan bekas telaga (Ibrahim, 1996: 4).  

Situs Prambanan dahulu merupakan wilayah pemukiman yang 

padat, khususnya disebelah selatan, timur dan utara, sedang di bagian barat 

merupakan areal persawahan yang membentang di sepanjang sungai Opak 

(Moertjipto, 1991a: 13-14). Masyarakat di sebelah timur Prambanan telah 

di relokalisasi pada sekitat tahun 1983 dan ditempatkan disekitar desa Taji.  

Prambanan sebagai ibu kota kecamatan memiliki banyak bekas 

bangunan kuno, mungkin dahulu merupakan salah satu daerah yang subur, 

yang dijadikan salah satu pusat pemerintahan dan kebudayan pada zaman 

Jawa kuno, kira-kira abad ke 8 sampai abad ke-10 (Moertjipto, 1991a: 14).  

Hingga saat ini daerah Di Kecamatan Prambanan relatif masih subur 

dengan curah hujan 802,00 mm/tahun, hal ini dapat diketahui dari data 
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monografi kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman tahun 2003 (lihat 

lampiran 1).  

Wilayah Prambanan merupakan wilayah perbatasan antara wilayah 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan bekas karisidenan Surakarta. Prambanan 

berada di antara daerah Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah  Kecamatan Prambanan, 

Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. 

 

2. Lingkungan masyarakat 

Lokasi Candi Prambanan berada pada perbatasan antara bekas 

karisidenan Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai daerah 

perbatasan, karakter masyarakat di lingkungan Prambanan tidak jauh 

berbeda. Karakter masyarakat di lingkungan Candi Prambanan merupakan 

karakter dasar masyarakat Jawa, hal ini disebabkan  karena daerah 

Surakarta dan Yogyakarta merupakan daerah pusat kebudayaan Jawa 

(Koentjaraningrat, 1971:  329). 

Kondisi masyarakat disekitar Prambanan pada abad-abad awal 

pendirian Candi Prambanan dapat diamati dari candi yang ditemukan 

diwilayah ini. Candi Prambanan bersifat Hindu, namun pada wilayah yang 

sama ada pula candi yang bersifat Budha seperti Candi Sewu. Di daerah 

perbukitan Gunung Seribu bagian utara (Siwa Plateau) terdapat pula 

gugusan candi yang kebanyakan bersifat Hindu, misalnya Candi Ijo, Candi 

Barong dan Kraton Ratu Baka. Dari peninggalan-peninggalan kuno yang 
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berupa candi dengan sifat-sifat keagamaan yang beraneka ragam dan 

ditemukan dalam satu wilayah yang tidak begitu luas, dapat diperoleh 

gambaran bahwa paling tidak pada awal abad ke-8 sampai akhir abad ke-

10, masyarakat Jawa kuno sudah memiliki rasa toleransi beragama yang 

sangat besar (Moertjipto, 1991a:14). 

Sejak abad ke-8 berkembanglah kerajaan-kerajaan dipedalaman 

Jawa Tengah. Bentuk pemerintahan berupa kerajaan-kerajaan di 

pedalaman Jawa Tengah, muncul karena para rajanya mengambil 

kesempatan untuk memanfatkan kondisi sosial ekonomi dan budaya yang 

potensial dari daerah ini. Kondisi sosial ekonomi dan budaya berperan 

sebagai faktor-faktor yang penting. Faktor ekonomi dan sosial itu antara 

lain kekayaannya akan hasil bumi, tanah yang subur dan penduduk yang 

padat (Sulaiman, tanpa tahun: 60). Faktor yang penting untuk modal 

pembangunan dan modal pengolahan tanah yang subur adalah banyaknya 

penduduk di Jawa Tengah pada saat itu. Di daerah pedalaman berkembang 

pula pengaruh Hindu, baik yang bersifat agama, kesenian maupun adat 

istiadat. Kebudayaan dapat berkembang dengan baik karena keadaan yang 

aman, ketentraman hidup, penduduk yang tidak berpindah tempat sehingga 

mereka sangat cermat dalam menangggapi alam lingkungannya (Asmito, 

1988: 75).  

Berdasarkan interpretasi dari prasasti Sojomerto yang ditemukan di 

daerah Batang (bagian utara Jawa Tengah), pengaruh India di Jawa 

Tengah dimulai dibagian utara, kemudian sekitar abad ke-8 sampai ke-10 



 34

terjadi pergeseran pusat-pusat persebaran ke arah Selatan. Menurut 

Daljoeni, secara geografis daerah sebelah selatan Jawa Tengah terdapat 

kemiripan yaitu antara lembah Progo Elo dengan lembah Gangga Yamuna 

di India (Wilujeng, 1993: 59). Beberapa candi pada kenyataannya  banyak 

didirikan disekitar sungai-sungai ini. 

Pendirian Candi Prambanan dan candi-candi lain di sekitarnya 

berhubungan dengan pemerintahan kerajaan Mataram Hindu. Nama-nama 

raja yang disebutkan pada beberapa prasasti menunjukan tanda-tanda 

tersebut. Misalnya istilah Rakai atau rakryan yang digunakan kerajaan 

Mataram Hindu untuk menyebut para penguasa-penguasa daerah yang 

mempunyai otonomi yang cukup luas. Pada umumnya mereka mempunyai 

hubungan keluarga dengan Raja, baik berasal dari satu keturunan atau 

disebabkan karena pernikahan (Kartodirjo, 1977: 110). 

Keadaan masyarakat jaman Mataram Hindu merupakan kelanjutan 

pertumbuhan masyarakat pada masa sebelumnya. Pada abad ke V M, 

sebuah berita Cina dari Dinasti T’ang (618-906) menyebut Jawa dengan 

nama Ho-ling. Nama ini digunakan hingga tahun 818 M, kemudian 

berubah menjadi She-p’o pada tahun 820 M sampai dengan tahun 856 M. 

Letak Ho-ling belum dapat dipastikan tetapi para peneliti berpendapat 

bahwa Ho-ling terletak di Jawa Tengah (Kartodirjo, 1977: 117). 

Berita Cina menjelaskan keadaan Hol-ling. Tembok-tembok kota 

di Ho-ling dibuat dari tonggak kayu. Raja Ho-ling tinggal disebuah 

bangunan besar bertingkat, beratap daun palem dan dia duduk diatas 
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bangku yang dibuat dari gading. Di tempat itu digunakan tikar yang 

terbuat dari kulit bambu. Orang Ho-ling, makan tidak menggunakan 

sendok atau sumpit tetapi dengan tangan saja. Penduduknya mengenal 

tulisan dan sedikit tentang ilmu perbintangan. Ho-ling menghasilkan kulit 

penyu, emas dan perak, cula badak dan gading. Kerajaan ini amat makmur, 

dan masyarakat juga mengenal minuman keras yang dibuat dari bunga 

pohon kelapa (Kartodirjo, 1993: 93-94). 

Candi yang dibangun dalam jumlah yang banyak pada suatu daerah 

selama suatu masa merupakan petunjuk akan kemampuan kultural dan 

ekonomi daerah itu. Bangunan-bangunan yang dihasilkan selama masa 

pemerintahan kerajan Mataram Hindu di Jawa Tengah dapat menunjukan 

besarnya usaha-usaha dalam pelaksanaan pembangunannya serta 

kekuatan-kekuatan yang telah mendorongnya.  

Prasasti-prasasti dapat memberikan gambaran mengenai keadaan 

masyarakat dan hal-hal yang menjadi landasan usaha pembangunan candi-

candi tersebut. Khususnya, prasasti yang berhubungan dengan usaha 

manusuk sima, yaitu prasasti yang mengukuhkan perubahan status 

sebidang tanah menjadi sima. Sebidang tanah yang telah dinyatakan 

sebagai sima dibebaskan dari beban pajak tertentu untuk raja agar hasil 

pengolahannya dapat digunakan untuk tujuan lain. Misalnya untuk 

pembangunan Dharma atau Candi atau sawah-sawah yang hasilnya 

digunakan untuk membiayai perawatan candi. Keputusan demikian datang 

dari raja atau seorang pejabat tinggi. Pengukuhan sima tersebut disahkan 
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dengan upacara keagaman untuk menegaskan bahwa keputusan tersebut 

mendapat restu dan perlindungan para dewa. Saksi-saksi ditingkat desa 

juga disebutkan dalam prasasti. Uraian  prasasti tersebut dapat memberi 

gambaran bahwa di dalam masyarakat terdapat suatu sistem birokrasi yang 

teratur, ada berbagai bidang keahlian atau usaha yang menunjukan 

diferensiasi kerja yang telah mengenal spesialisasi (Pane, 1952: 121-122).   

Agama Hindu mengenal sistem kasta, dimana masyarakat dibagi 

menjadi 4  golongan. Hal ini sudah berlaku dari jaman Brahmana (masa 

Hindu yang mengutamakan saji dan upacara-upacara). Empat golongan 

tersebut dikenal dengan Catur Warna yaitu pembagian masyarakat dalam 

empat kelas atau kasta, yaitu  Brahmana (para pendeta), Ksatria (raja dan 

bangsawan), Waiçya (perdagang dan buruh menengah) serta Çudra (petani 

dan buruh kecil, juga budak) (Soekmono, 1973: 11). 

Kasta Brahmana di tunjukan dalam prasasti Siwagrha. Prasasti ini 

menjelaskan bahwa di sekitar Prambanan terdapat sejumlah bangunan dari 

kayu yang disebut Panti Tinapan  atau tempat tinggal pertapaan para 

pendeta (Ibrahim, 1996: 4). Beberapa prasasti lain menimbulkan kesan 

bahwa peraturan kasta tidak dijalankan seperti di India. Kasta pada masa 

itu agaknya hanya dianggap sebagai suatu kerangka pembagian 

masyarakat menurut ajaran agama Hindu, tetapi dalam kenyataannya 

masyarakat berjalan berdasarkan tata-sosial dan budaya Indonesia yang 

telah ada sejak sebelum kedatangan pengaruh agama Hindu. Daftar nama 

saksi dan pejabat yang terdapat dalam berbagai prasasti tidak pernah 
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terdapat acuan kepada kasta orang-orang tersebut (Kartodirjo, 1977: 124). 

Lapisan kasta hanya terasa dalam hal perkawinan dimana orang-orang 

asing dikepalai oleh seorang kepala dari kelompoknya masing-masing 

(Pane, 1952: 119). 

Keadaan perdagangan dalam masyarakat Indonesia pada zaman 

Mataram Hindu tidak disebutkan dengan jelas dalam prasasti Siwagrha, 

tetapi dalam prasasti-prasasti lain disebutkan adanya mata uang berbagai 

nilai yang beredar dalam masyarakat itu. Mata uang menunjukan bahwa 

taraf  perdagangan telah maju, dimana perdagangan tidak hanya dilakukan 

dengan bentuk tukar menukar barang seperti dalam masyarakat sederhana 

(Pane, 1952: 125). Mata uang pada masa itu tidak bercap dan harga barang 

diukur menurut beratnya (Kartodirjo, 1977: 119). 

Masyarakat Mataram Hindu terdiri dari penduduk asli dan 

penduduk yang berasal dari daerah lain. Van Leur menggambarkan adanya 

emigrasi lokal diantara berbagai pulau. Sumber-sumber sejarah dari 

prasasti jaman Mataram Hindu mengambarkan hal itu dengan jelas. Di 

daerah Mataram Hindu terdapat beberapa prasasti berbahasa Melayu kuno 

diantaranya adalah Prasasti Sojomerto yang ditemukan di daerah Batang, 

Jawa Tengah dan prasasti Gondosuli dari jaman abad ke-9. Prasasti lain 

bahkan ada yang berasal dari abad ke-7, yaitu sebelum berdirinya 

kemaharajaan Mataram Hindu (Kartodirjo, 1977: 126). 

Perekonomian kerajaan-kerajaan di Jawa, didasarkan pada 

pertanian, meskipun perdagangan laut tetap kuat, tetapi pertanian 
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merupakan bidang terpenting. Kekuasaan di Jawa juga didasarkan pada 

pertanian dan perdagangan (Burger, 1962: 27). 

Masyarakat Mataram Hindu adalah masyarakat agraris, maka 

mereka bertumpu pada unsur-unsur dan tata nilai masyarakat agraris 

(Pane, 1952: 127). Unsur dan tata nilai masyarakat agraris antara lain 

meliputi unsur desa-desa yang susunannya tidak berubah. Nilai masyarakat 

agraris ditunjukan dengan pembayaran pajak yang dibayarkan bersama-

sama dan asas gotong royong yang kuat.  

Desa-desa yang makin dekat dengan ibu kota negeri akan makin 

terpengaruh oleh  kebudayaan keraton (Kartodirjo, 1977: 199). Desa-desa 

di sekitar Prambanan, pada zaman dahulu merupakan desa-desa yang 

dekat dengan lingkungan keraton. Sanusi Pane berpendapat bahwa ibu 

kota kerajaan Balitung boleh jadi terletak di daerah Prambanan yang 

sekarang ini (Pane, 1952: 53). 

Masyarakat dan kebudayaan pada masa itu telah menjadi hasil 

percampuran dalam bentuk akulturasi dari kebudayaan Nusantara dan 

kebudayaan Hindu. Tulisan dari zaman Syailendra  menggunakan bahasa 

Jawa kuno (kawi), yaitu bahasa anak negeri yang bercampur dengan kata-

kata Sansekerta (Pane, 1952: 52-53). 

Sebelum tahun 900 M, kekuasaan Hindu-jawa berpusat di Jawa 

Tengah, tetapi setelah itu pindah ke Jawa Timur, sedangkan Jawa Tengah 

secara politis tidak lagi menjadi daerah yang berarti. Daerah Jawa Tengah 

pada masa itu masih banyak berperan dalam bidang ekonomi. Daerah Jawa 
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Tengah tetap memberi sumbangan bagi kebesaran pemerintahan Jawa 

Timur dengan ikut andil sebagai salah satu daerah penghasil komoditas 

perdagangan. Komoditas yang dihasilkan daerah Jawa Tengah menunjang 

aktivitas perdagangan di sepanjang sungai Brantas. Tahun 1600 M, Jawa 

Tengah kembali menjalankan paran utama dalam bidang politik (Burger, 

1962: 29).      

Kebangkitan Jawa Tengah disebabkan karena masuknya pengaruh 

Islam dan munculnya beberapa kerajaan-kerajaan bercorak Islam. Jawa 

pada masa kejayaan Islam di Nusantara mengalami transisi dalam segala 

bidang. Demak sebagai kerajaan Islam pertama di tanah Jawa tumbuh 

menjadi kerajaan besar tanpa harus menghilangkan seluruh unsur-unsur 

Hindu. Unsur-unsur Hindu tetap dipakai khususnya untuk kepentingan 

syiar (kewajiban menyebar luaskan ajaran) agama. Bentuk bangunan 

masjid sebagai tempat ibadah agama islam dibangun dengan corak yang 

khas, baik arsitektur maupun ragam hiasnya. Arsitektur masjid  merupakan 

hasil akulturasi unsur-unsur Hindu, Islam dan budaya nenek moyang. 

Wayang sebagai warisan budaya Hindu juga digunakan sebagai sarana 

dakwah. Masyarakat Jawa pada  perkembangan lebih lanjut memilki 

konsep keyakinan yang disebut Islam Kejawen yaitu gerak tarik ulur 

antara Islam kultural dan tradisi besar pesantren, merupakan suatu 

kompleks keyakinan dan konsep-konsep Hindu-budha yang cenderung 

mistik kemudian bercampur menjadi satu dan diakui sebagai agama Islam 

(Damami, 2002:89). 
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Kehidupan ekonomi di Jawa sekitar tahun 1800 M mempengaruhi  

tatanan sosial dan budaya masyarakat. Kehidupan ekonomi masyarakat di 

Jawa pada masa ini dibedakan menjadi dua macam keadaan, yakni ikatan 

desa dan ikatan feodal. Di desa terdapat ikatan desa, yaitu kehidupan 

ekonomi yang sederhana dari petani. Kehidupan ekonomi desa 

menghasilkan barang-barang untuk pemuasan langsung kebutuhan sendiri. 

Di desa, kebutuhan dan cara produksi ditentukan oleh tradisi. Kehidupan 

desa menganut sifat yang turun temurun. Sifat gotong royong menjamin 

tiap orang pada waktunya mendapat pertolongan yang diperlukan, dan 

sebaliknya menurut adat dan kesopanan mereka wajib menolong orang 

lain. Organisasi masyarakat terdiri dari ikatan komunal yaitu persaudaraan 

antar penduduk desa dan rasa tunduk masyarakat desa pada kepala desa. 

Kepala desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada waktu itu 

berkedudukan sebagai seorang raja (Burger, 1962: 93-94). 

Burger menjelaskan, ikatan feodal terbentuk oleh kebutuhan 

organisasi pemerintahan Indonesia dan kompeni. Bidang ekonomi di 

dasarkan pada  perjanjian-perjanjia, antara lain perjanjian mengenai uang 

antar produsen atau pengusaha berdasarkan sistem barat. Ketaatan 

masyarakat terjadi karena hubungan kekuasaan yang timbul dari 

kekuasaan raja-raja dan bupati atau pejabat yang berada lebih tinggi dari 

lingkungan desa (Burger, 1962: 95). 

Nilai-nilai asli masyarakat Jawa, pada masa itu tidak dapat 

berkembang karena kekangan pemerintah Kolonial. Pemerintah kolonial 
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melakukan penetrasi di segala bidang, termasuk bidang budaya. Gejala-

gejala perkembangan aliran mistik kejawen dan masyarakat yang kembali 

setia pada budaya Jawa terjadi bersamaan dengan lenyapnya bentuk 

pemerintahan kolonial (De Jong, 1976: 15). Aliran-aliran ini berlandaskan 

nilai-nilai yang berasal dari masa silam seperti kejayaan masa kerajaan 

Hindu-budha.    

Pengaruh Hindu aktif pada masa sekarang ini sudah semakin 

berkurang,  tetapi tidak berarti hilang. Jumlah pemeluk agama Hindu dan 

Budha di daerah sekitar Prambanan membuktikan pengaruh tersebut. Di 

Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, penduduk yang memeluk 

agama Hindu berjumlah 80 orang dan yang beragama Budha sejumlah 13 

orang (Monografi Kecamatan Prambanan Sleman, 2003: 19) (lihat 

lampiran 2). Di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten pengaruh 

Hindu masih cukup besar, penganut Hindu sekitar 1.626 orang, sedang 

yang beragama Budha sejumlah 1.843 orang. Penganut aliran kepercayaan 

di Kecamatan Prambanan, Klaten, kurang lebih 1.843 orang (Monografi 

Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, 2004: tanpa halaman) (lihat 

lampiran 3). Masyarakat di sekitar Prambanan dan masyarakat Jawa 

(kejawen) pada umumnya, masih terus melanjutkan nilai-nilai dari masa 

lalu. Telah dijelaskan pada bab awal bahwa masyarakat Jawa pada masa 

Mataram Islam justru menggali nilai-nilai Hindu untuk dijadikan bagian 

dari budaya Jawa (Damami, 2002: 85). Masyarakat di daerah Jawa Tengah 

Selatan termasuk masyarakat Prambanan menggunakan sendi-sendi 



 42

kejawen dalam kehidupan sehari-harinya. Letak Prambanan berada di 

ibukota kecamatan yang ramai dengan jalur lalu lintas Yogyakarta dan 

Solo, akan tetapi sistem desa masih tetap berlaku di sekitar Prambanan. 

Jika kita mengamati daerah Prambanan lebih jauh ke bagian dalam, maka 

akan tetap kita dapati desa-desa dengan pola hidup yang bersahaja dengan 

nilai-nilai kerukunan dan rasa saling hormat yang tinggi diantara 

warganya.  

  3. Sejarah Candi Prambanan 

Istilah Candi digunakan untuk menyebut bangunan-bangunan kuno 

yang terbuat dari batu atau bata sebagai bangunan peninggalan sejarah 

periode sejarah Indonesia Kuno (abad ke-4 sampai abad ke 15) (Asmito. 

1988: 111). Bangunan-bangunan ini kebanyakan erat hubungannya dengan 

keagamaaan, khususnya masa Hindu-budha. 

Candi berasal dari nama Candika, salah satu nama dewi durga 

sebagai dewi maut. berdasarkan latar belakang ini, beberapa sarjana 

berpendapat bahwa candi berfungsi sebagai makam. Teori candi sebagai 

makam diragukan kebenarannya oleh Ida Bagus Mantra dan Soekmono. 

Penyelidikan Mantra terhadap tradisi-tradisi di Bali tahun 1963 dan 

penyelidikan Soekmono terhadap isi perigi-perigi candi pada tahun 1974 

telah meruntuhkan teori lama. Menurut Soekmono, bangunan candi 

biasanya dibangun oleh raja-raja yang berkuasa pada suatu daerah dan 

digunakan sebagai tempat upacara keagamaan (Soekmono. 1975: 38). 
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Candi-candi yang dibangun untuk agama Hindu menekankan pada 

pemujaan dewa Siwa, sehingga dapat dikatakan bahwa agama Hindu 

identik dengan agama Siwa (Sedyawati, 1975: 38), meskipun dalam 

kepercayaan agama Hindu dunia ini diatur oleh tiga dewa yang di sebut 

Trimurti, yaitu Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Dewa Siwa. Cerita dan 

simbol-simbol Hindu lebih banyak menggambarkan penjelmaan dari Siwa. 

Bangunan-bangunan candi Hindu banyak menokohkan Dewa Siwa, oleh 

karena itu sering disebut dengan aliran Siwa. Selain sebagai pusat 

pemujaan, Dewa Siwa sering dipuja sebagai mahaguru dan mahayogi yang 

menjadi teladan dan pemimpin para pertapa, dan juga sebagai dewa 

perusak (Soekmono. 1973: 29). 

Candi Prambanan adalah candi yang memproyeksikan pemujaan 

pada Siwa. Latar belakang sejarahnya masih belum diketahui secara pasti, 

salah satu prasasti yang di hubungkan dengan Candi Prambanan adalah 

prasasti berangka tahun 856 M yang asalnya tidak diketahui dan sekarang 

disimpan di  Musium Pusat Jakarta. Prasasti tersebut menyebutkan raja 

Jatiningrat yang digantikan Dyah Lokapala (Suaka Peninggalan Sejarah 

dan Purabakala Daerah Istimewa Yogyakarta, 1991: 7). 

Menurut Casparis (1956), Candi Prambanan dibangun sekitar tahun 

856 Masehi. Berdasarkan pembacaan prasasti Siwagrha yang berangka 

tahun berbunyi: wualang gunung sang wiku (877), diterjemahkan menjadi 

778 çaka yang sama dengan 856 AD. Bangunan candi tersebut digunakan 
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sebagai tempat pemujaan Dewa Siwa, sehingga dinamakan Siwagraha. 

Kalimat dalam prasasti itu berbunyi: 

“...ri kāla nikang śaka bda wualung gunung sang wiku 
samarggaçiraçuklapaksa sawĕlas ya nā tang tithi wrĕhaspati 
wagai lawan ma wurukung ya nā wāra weh yatekana těwěk 
bhatara ginawai sinangskāra weh huwus nikana tang çiwālaya 
samāpta dwiyottama.........dst.”  (Widari, 1985: 5). 

 
arti dari kalimat dalam prasasti tersebut diatas adalah sebagai 

berikut: 

“...Pada saat tahun saka 778, pada bulan margasira paro terang, 
tanggal ke sebelas, hari Kamis Wage dan Wurukung adalah hari 
dimana rumah dewa siwa telah diselesaikan....... dst. (Widari, 
1985: 6). 

 
Prasasti ini memuat dengan lengkap sebuah kompleks bangunan 

suci agama siwa yang sama dengan gambaran Candi Prambanan. 

Candi Prambanan dibuat pada masa pemerintahan Rakai Pikatan.  

Menurut Boechari (1975), tahun 823 Masehi, Rakai Patapan Pu Palar 

(Mungkin sekali ayah Rakai pikatan) melepaskan diri dari kekuasaan 

Syailendra, dengan demikian mulai surutlah kekuasaan Syailendra. Dinasti 

Syailendra berupaya mempertahankan keturunannya dengan mengambil 

Rakai Pikatan sebagai menantu. Rakai Pikatan dikawinkan dengan 

Pramodawardhani. Perkawinan ini ditentang oleh adik Pramodawardhani 

yaitu Balaputradewa. Balaputradewa berusaha merebut kekuasaaan, tetapi 

dapat dikalahkan oleh Rakai Pikatan. Kemenangannya Rakai Pikatan 

diperingati dengan membangun sebuah candi untuk kerajaan. Candi itu 

didirikan pada tahun 856 M, dan sekarang dikenal dengan nama Candi 

Loro Jonggrang atau Candi Prambanan (Widari, 1985: 6). 
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Menurut Casparis, prasasti Siwagrha memberikan tiga hal penting: 

pertama bahasanya merupakan contoh prasasti tertua yang berangka tahun 

dengan bahasa Jawa kuno. Kedua, isinya memuat bahan-bahan atau 

peristiwa-peristiwa sejarah yang sangat penting dari pertengahan abad IX 

M. Ketiga, disebutkan secara rinci tentang gugusan candi (Ibrahim, 

1996:2). 

Casparis membagi prasasti ini menjadi dua bagian berdasarkan 

isinya. Bagian yang pertama berkaitan dengan pendirian suatu bangunan 

suci, dan bagian yang kedua berhubungan  dengan peresmian serta 

penetapan tanah perdikan. Pada bagian pertama dari isi prasasti dipertoleh 

keterangan bahwa setelah keadaan dalam situasi tenang dan damai, sang 

raja memerintahkan pembangunan sebuah dharma. Dharma dalam kaitan 

ini diduga suatu gugusan candi dalam artian yang luas. Selanjutnya 

dikatakan bahwa pusat gugusan candi itu mempunyai tembok atau pagar 

keliling sendiri. Penjaga-penjaga pintu berupa dwarapala yang tampak 

sangat menakutkan. Pada pintu gerbang terdapat dua buah bangunan kuil, 

sedangkan sejumlah bangunan-bangunan kecil lain tampak indah, juga 

digunakan sebagai pertapaan. Di sebelah timur candi induk terdapat pohon 

Tanjung Ki Muhur, yang baru satu tahun umurnya, tetapi sangat cepat 

tumbuhnya, sedangkan keindahannya sangat luar biasa hampir menyerupai 

pohon dewata. Pada pohon inilah para dewa turun dan dahan-dahannya 

yang rindang merupakan payung bagi para dewa. Bangunan kecil yang 

berderet-deret dan bersap-sap mengitari candi induknya, bentuknya sama, 
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tingginya sama, demikian pula maksudnya (ditujukan untuk keyakinan y 

ang sama). Sedangkan dasarnya pun sama, yaitu pemikiran yang sama. 

Perbedaan hanya jumlah pada masing-masing deretan (Moertjipto, 1991a: 

26-27). 

Selanjutnya diceritakan (pada bagian kedua menurut pembagian 

Casparis) bahwa pada hari kamis wage tanggal 11 bulan Margasirsa tahun 

çaka 778 (=856 M) bangunan kuil selesai dan diresmikan (kata-kata pada 

akhir bait 24: yatekana teweh bhatara ginawai sinangskara weh). Setelah 

kuil Siwa (Siwalaya) itu selesai seluruhnya dengan kemegahannya yang 

menakjubkan, dialihkanlah aliran sungai sehingga airnya menyusuri sisi-

sisi halaman candinya. Kemudian ditetapkan atau diresmikan juga tanah 

yang menjadi batas percandian itu, ditetapkan sawah-sawah yang menjadi 

sawah dharma bagi kuil Siwa itu (Siwagrha). Upacara peresmian ditutup 

dengan penetapan para petugasnya, yaitu para pendeta yang bertugas 

melayani sang Dewa dengan pemujaan dan memepersembahkan sesaji 

serta menjaga kuil. Diumumkan pernyataan bahwa Sima yang telah siap 

itu hendaknya tetap menjadi Sima, demi Sang Bharata. Mereka yang 

menjadi petugas, setiap hari melakukan pemujaan, tidak boleh melalaikan 

pekerjaan dan tidak boleh sekali-kali mengabaikan perintah-perintah sang 

dewa. Para petugas yang melalaikan tugas-tugasnya akan dilahirkan 

kembali terus menerus di dalam neraka (Moertjipto, 1991a: 27-28). 

Keterangan tentang gugusan-gugusan candi yang terletak didekat 

sungai seperti dijelaskan pada prasasti, mengingatkan pada gugusan Candi 
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Prambanan dengan sungai Opak disebelah baratnya. Sungai Opak 

diperkirakan pernah dibelokan arahnya, yaitu antara desa Kelurak dan 

Bogem, hal ini sesuai dengan keterangan prasasti yang menyebutkan 

adanya pengalihan aliran sungai untuk kepentingan pengairan candi. Bekas 

pertirtaan sulit dicari apabila tempat pemandian suci itu harus 

mendapatkan air dari sungai Opak. Menurut Casparis mungkin sekali 

pertirtaan itu harus dicari di luar tembok keliling halaman kedua, di dalam 

lingkungan tembok keliling ketiga. Pada halaman ketiga  terdapat 

sejumlah bangunan (dari kayu) yang dalam prasasti tersebut disebut panti 

tinapan atau tempat tinggal pertapaan dari para pertapa. Keterangan ini 

sekaligus memberi penjelasan mengapa tembok keliling ketiga dari 

gugusan Candi Prambanan tidak sejajar arahnya dengan adanya pertirtaan 

tersebut, dapat disebutkan bahwa disebelah timur gugusan candi terdapat 

pula bekas telaga, yang berupa tanah lapang lebih rendah letaknya dan 

sekarang masih bernama desa Telaga (Tlogo) (Ibrahim, 1996: 4-5) (lihat 

lampiran 4 ).      

Bentuk bangunan Candi Prambanan seperti halnya candi-candi 

lainnya merupakan tiruan gunung Mahameru sebagai tempat bersemayam 

para dewa yang sebenarnya (Soekmono, 1988: 84). Demikian pula jenis-

jenis hiasan yang dipahatkan menggambarkan keadaan atau alam gunung 

Mahameru tersebut. Secara vertikal bangunan candi dibagi menjadi tiga 

bagian dimana bangunan terdiri dari tiga bagian: kaki candi, tubuh candi 

dan atap candi (Asmito, 1988: 112). Secara fungsional ketiga bagian candi 
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saling berhubungan, hubungan ini terlihat jelas pada waktu diadakan 

upacara keagamaan. Dalam upacara keagamaan, dewa yang dipuja 

diturunkan dari atas kemudian bersemayam di dalam bilik candi yang 

dijiwai oleh zat-zat yang terangkat dari bawah candi (peripih yang ditanam 

disumuran candi) (Suaka Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Daerah 

Istimewa Yogyakarta, 1991:35). 

Candi pada umumnya dibuat dengan tehnik susun timbul (Stapel 

Bouw) artinya bangunan itu didirikan lapis demi lapis dengan batu makin 

keatas semakin mengecil, sehingga tekanan berat pada bagian atas menjadi 

makin kecil pula, akhirnya bertumpu pada satu pot batu sebagai puncak 

bagian tersebut. Batu yang digunakan adalah batu andesit yang digunakan 

yang diperoleh dari kali. Candi-candi di Jawa Tengah semuanya dibuat 

dari batu kali, sedangkan candi di Jawa Timur sebagian besar terbuat dari 

batu bata (Bastomi, 1982; Waluyarsih, 1993: 12). 

Candi Prambanan terdiri dari tiga halaman memusat yaitu: halaman 

luar pagar keliling berukuran 390 M X 390 M, halaman tengah 222 M X 

222 M dan halaman pusat dengan pagar keliling berukuran 110 M X 110 

M. Ketiga halaman tersebut dihubungkan dengan gapura yang terletak 

pada bagian tengah dari keempat sisi masing-masing pagar keliling 

(Bidang Permuseuman Dan Kepurbakalaan, 1994:100) (lihat lampoiran 5).                             

Halaman luar pagar keliling tidak diisi dengan satu candi pun. Pada 

halaman tengah terdapat 224 Candi Pewara yang disusun menjadi empat 

deret. Deret I terdapat 68 candi perwara, deret II terdapat 60 candi pewara, 
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Deret III terdapat 52 candi pewara dan deret IV terdapat 44 candi pewara. 

Halaman pusat terdapat 16 candi yaitu Candi Siwa sebagai candi induk, 

Candi Brahma, Candi Wisnu, Candi Nandi, Candi Wahana A dan B, dua 

Candi Apit, empat Candi Kelir dan empat Candi Sudut (lihat lampiran 6). 

Secara keseluruhan terdapat 240 candi pada kompleks Prambanan. 

Pada Halaman pusat sebelah barat berdiri Candi Siwa yang 

tingginya mencapai 47 meter. Disebelah selatan terdapat Candi Brahma 

dan di sebelah utaranya berdiri Candi Wisnu. Candi Siwa, Candi Brahma 

dan Candi Wisnu berada pada satu baris berderet dari utara ke selatan, 

sedang di depan masing- masing candi ini ada tiga buah candi yang 

ukurannya lebih kecil, candi yang dimaksud adalah Candi Wahana. Dalam 

Candi Wahana, masing-masing terdapat patung Lembu Nandi, Garuda dan 

Angsa yang merupakan kendaraan bagi masing-masing dewa Trimurti. 

Candi-candi di kompleks Prambanan dihiasi dengan berbagai 

motif-motif ornamen yang beraneka ragam. Motif  pada Candi Prambanan 

dapat di kelompokkan menjadi motif flora dan fauna, motif  mahluk 

khayangan, motif kala makara dan motif Prambanan (Bidang 

Permusiuman Dan Kepurbakalaan, 1994:103).  Motif Prambanan terdiri 

dari seekor singa dalam relung di tengah diapit oleh dua pohon kalpataru 

(pohon yang dapat mengabulkan keinginan orang), pohon ini diapit lagi 

oleh sepasang kinara-kinari, yaitu mahluk yang kepalanya serta bagian 

atas badannya adalah manusia sedangkan bagian bawahnya berupa burung. 

Semua kinara-kinari nampak seperti pasangan muda, kecuali satu kinara 
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yang ada di dinding Candi Wisnu, yang digambarkan berjenggot dan 

bertutup kepala pertapa, mungkin ini merupakan potret guru pemahatnya 

(Sulaiman, 1981: 22).   

Candi Prambanan memilki relief cerita Ramayana yang dipahatkan 

pada pagar langkan bagian dalam Candi Siwa dan Candi Brahma. Relief 

Ramayana  terbagi dalam panel-panel yang masing-masing berjumlah 24 

dan 30 panel. Setiap panel dipisahkan oleh pahatan pilaster dan sebuah 

panel kadang-kadang memuat lebih dari satu adegan. 

Candi Prambanan di temukan pada tahun 1733 Masehi oleh 

seorang berkebangsaan Belanda yang bernama C. A Lons (Moertjipto, 

1991a: 16). Candi Prambanan dilaporkan merupakan reruntuhan batu yang 

ditumbuhi rumput dan pepohonan. Runtuhnya candi-candi di Jawa Tengah 

termasuk Candi Prambanan diperkirakan karena terjadi letusan gunung 

berapi yang menimbulkan bencana dan kerusakan. Van Bemmelen seorang 

geolog, menghubungkan malapetaka yang menimpa kerajaan Mataram di 

Jawa Tengah dengan prasasti Pucangan. Prasasti yang di temukan di Jawa 

Timur tersebut antara lain berisi tentang terjadinya pralaya pada tahun 

1016 M, yang oleh Bemmelen peristiwa pralaya itu dihubungkan dengan 

letusan gunung Merapi yang mengakibatkan longsornya lereng bagian 

barat. Menurut Bemmelen, bencana yang disebabkan oleh Merapi terjadi 

beberapa kali termasuk yang terjadi pada tahun 1584 M (Suaka 

Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta, 1991: 

5). 
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Tahun 1885 reruntuhan ini dibersihkan oleh YZerman yang 

kemudian dilanjutkan oleh Dr. Groeneman. Pembersihan ini dilakukan 

secara besar-besaran tetapi batu-batu candi hanya ditumpuk di sungai 

Opak (Bidang Permusiuman Dan Kepurbakalaan, 1994: 102).  

Pekerjaan pembinaan baru dilakukan tahun 1902 oleh Van Erp, 

dengan memperbaiki bagian-bagian Candi Siwa yang hampir runtuh dan 

menempatkan kembali beberapa bagian bangunan candinya. Usaha Van 

Erp telah menimbulkan keinginan untuk melakukan pembinaan pada 

candi-candi lainnya yang berada pada kompleks ini, dibuktikan dengan 

pembinaan terhadap Candi Brahma dan Candi Wisnu pada periode 

berikutnya (Suaka Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Daerah Istimewa 

Yogyakarta, 1991: 6). 

 Tahun 1918 pemugaran Candi Prambanan dilanjutkan lagi, 

khususnya Candi Siwa, yang ditangani oleh suatu lembaga yang bernama 

Jawatan Purbakala (oudheid kundigedienst), di bawah P. J Perguin dimulai 

kegiatan memilih batu-batu yang ditumpuk dan selama delapan tahun 

berhasil menyelesaikan susunan percobaan Candi Siwa yang meliputi: 

dinding tubuh 4 sisi, atap undak 1 sampai 5, kemuncak candi dan pagar 

langkan. Berdasarkan keputusan panitia restorasi, ditunjuklah De Haan 

sebagai pimpinan pekerjaan menggantikan P.J Perguin pada tahun 1926, 

tetapi pekerjaannya tidak bertahan lama, pada tahun 1930 De Haan 

meninggal dunia setelah itu pada tahun 1931 pimpinan pekerjaan 

dipercayakan pada Ir. V. R Van Romondt  ( Moertjipto, 1991a: 17). 
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Van Romondt disamping melanjutkan usaha pembinaan pada 

Candi Siwa, ia berhasil menyusun percobaan Candi Brahma dan Candi 

Wisnu yang selesai tahun 1933. Pekerjaan penelitian Candi Siwa selesai 

pada tahun 1937 dan siap dilanjutkan dengan pekerjaan pembinaan 

kembali yang direncanakan selesai dalam waktu 7 tahun. Situasi 

pendudukan Jepang tidak memungkinkan pembinaan selesai pada 

waktunya apalagi perang kemerdekaan tahun 1948, pembinaan kembali 

Candi Siwa yang baru mencapai pertengahan tubuh atap tingkat 4 kurang 

lebih setinggi 35, 25 meter terpaksa dihentikan untuk sementara (Suaka 

Peninggalan Sejarah Dan Purbakala Daerah Istimewa Yogyakarta, 1991: 

6). 

Setelah itu tanggal 20 desember 1953 Candi Siwa selesai dipugar 

dan diresmikan oleh presiden pertama Repuiblik Indonesia yang pertama 

yaitu Ir. Soekarno. Pekerjaan pemugaran semakin ditingkatkan, tahun 

1954 sebuah candi perwara No II/1 selesai dipugar. Tahun 1960 gapura 

utara pagar tembok keliling pertama Candi Prambanan selesai. Bulan April 

1977 pemugaran Candi Brahma dimulai dengan dana APBD Proyek 

Pemugaran Dan Pemeliharaan Sejarah Dan Purbakala DIY. 23 Februari 

1986 selesai oleh Direktur Libinjarah Uka Tjandrasasmita ditandai dengan 

pemasangan kamuncak, baru diresmikan pada bulan Maret 1987 oleh 

Dirjen Kebudayaan Prof. Dr Haryati Soedibyo (Moertjipto, 1991a:21-22) 

(lihat lampiran 7).  
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BAB III 

BENTUK ETIKA DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT JAWA 

 

A.  Latar Belakang Budaya Jawa  

1. Daerah kebudayaan Jawa 

Orang Jawa berasal dari pulau Jawa, yaitu suatu pulau yang kurang 

lebih memilki panjang 1.200 kilometer dan lebar rata-rata 500 kilometer 

bila diukur dari ujung-ujungnya yang terjauh. Letaknya di tepi sebelah 

selatan kepulauan Indonesia, kurang lebih tujuh derajat disebelah garis 

khatulistiwa (Koentjaraningrat, 1994: 3). Pulau Jawa merupakan salah satu 

pulau dari kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia secara georafis 

terbentang antara 6º Lintang Utara, 11º Lintang Selatan dan 95º-141º 

Bujur Timur. Pulau Jawa sendiri terletak antara 5º-10º Lintang Selatan dan 

105º-115º Bujur Timur (Herususanto, 2003: 38 ). Pulau Jawa memuat 7 % 

dari tanah seluruh Indonesia, daerahnya terdiri dari dataran-dataran rendah 

dengan tanah vulkanis yang subur, beberapa daerah kering khususnya 

disebelah selatan pulau dan gunung berapi aktif yang cukup banyak. Pulau 

Jawa beriklim tropis, suhu pada umumnya konstan. Beberapa wilayah di 

pulau Jawa dengan lingkungan alam yang berbeda hanya sedikit 

mengalami perubahan suhu, yaitu antara 80° C di dataran rendah 

sedangkan di daerah pantai dan di daerah pedalaman suhu rata-ratanya 

yaitu 60° C (Koentjaraningrat, 1994: 4). 
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Menurut Koentjaraningrat (1984) daerah kebudayan Jawa yaitu 

berasal dari masyarakat yang tinggal atau mendiami bagian tengah dan 

timur dari seluruh pulau Jawa sedangkan sebelah baratnya (yang hampir 

seluruhnya  merupakan dataran tinggi Priangan) merupakan daerah Sunda 

yang merupakan suku bangsa tersendiri. 

Wilayah kebudayaan Jawa dibagi menjadi wilayah kebudayaan 

penduduk pesisir utara dan wilayah kebudayaan ujung timur serta wilayah 

kebudayaan penduduk pedalaman. Wilayah kebudayaan  penduduk pesisir 

utara berhubungan dengan perdagangan, pekerjaan nelayan dan pengaruh 

Islam lebih kuat, sehingga menghasilkan kebudayaan Jawa yang khas 

yaitu kebudayaaan pesisir. Daerah Jawa pedalaman sering disebut 

kejawen, mempunyai pusat budaya dalam kota kerajaan Surakarta dan 

yogyakarta. Dua daerah ini dianggap sebagai daerah sumber dari nilai dan 

norma Jawa (Koentjaraningrat, 1984: 24). Latar belakang keraton yang 

dihuni kalangan kaum priyayi merupakan pembawa kebudayaan dan 

tradisi Jawa. Dalam kalangan keraton cita-cita estetis dan religius Hindu 

masih hidup diantara mereka (Geertz, 1970: 42). Daerah di luar keraton 

Surakarta dan Yogyakarta  yang termasuk wilayah Jawa pedalaman adalah 

karisidenan Banyumas, Madiun, Kediri dan Malang, sedangkan daerah di 

luar wilayah itu dinamakan Pesisir dan Ujung Timur (Kodiran, 1994: 322). 
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2. Masyarakat Jawa 

Orang Jawa adalah penduduk asli bagian tengah dan timur pulau 

Jawa yang berbahasa Jawa (Suseno, 2001:11). Orang Jawa dibedakan dari 

kelompok-kelompok etnis lain di Indonesia oleh latar belakang sejarah 

yang berbeda, oleh bahasa dan kebudayaan mereka (Koentjaraningrat, 

1960: 88). 

Masyarakat Jawa mengenal sistem kekerabatan berdasarkan 

prinsip keturunan bilateral. Sistem kekerabatan masyarakat Jawa 

menunjukan sistem klasifikasi menurut angkatan-angkatan (Kodiran, 

1994: 337). Menurut Ayatrohaedi (1989) sistem kekerabatan ini disebut 

dengan istilah bilateral descent, yaitu memperhitungkan keanggotaan 

kelompok kekerabatan  melalui garis laki-laki maupun perempuan 

(Ayatrohaedi, 1989b: 138). 

Menurut Pigeaud Orang Jawa memiliki suatu sejarah kesusastraan 

yang dapat dikembalikan ke abad ke-8. Kesusastraan tersebut telah 

berkembang melalui beberapa fase yang dapat di beda-bedakan 

berdasarkan beberapa ciri idiomatik yang khas dan beberapa lingkungan 

yang berbeda-beda dari tiap pujangganya (Koentjaraningrat, 1984: 18). 

Orang Jawa, dalam pergaulan hidup maupun perhubungan sosial sehari-

hari menggunakan bahasa Jawa. Penggunaan bahasa daerah ini, harus 

memperhatikan dan membeda-bedakan keadaan orang yang diajak bicara 

atau yang sedang dibicarakan, berdasarkan usia atau status sosialnya 

(Kodiran,  1994: 329).    
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Masyaraka Jawa, masih membeda-bedakan antara golongan 

priyayi yang terdiri dari pegawai negeri dan kaum terpelajar dengan 

golongan  kebanyakan yang disebut wong cilik, seperti petani-petani, 

tukang-tukang, dan pekerja kasar lainnya, di samping keluarga kraton dan 

keturunan bangsawan atau bendara-bendara. Masyarakat Jawa mengenal 

kriteria pembagian masyarakat berdasarkan kriteria pemeluk agama, yaitu 

golongan santri dan golongan penganut agama kejawen (Kodiran, 1994: 

345).  

Masyarakat Jawa dalam kehidupan sosial sehari-hari menyadari 

kedudukannya dalam jenjang-jenjang hierarkis, menyadari peran masing-

masing dan menjalani kehidupanya sesuai status untuk menjaga 

keselarasan hidup dalam dunia. 

3. Sejarah  Jawa 

Asal kebudayaan Jawa sering dikaitkan dengan mitos atau cerita 

rakyat yang berkembang sebagai tradisi lisan. Menurut Herusatoto (2003), 

masyarakat Jawa tidak asing dengan kisah Aji Saka. Aji Saka adalah 

seorang satria pinandhita yang nama sebenarnya adalah Empu Sengkala, 

berasal dari Hindustan. Aji Saka merasa terpanggil untuk datang ke 

Medangkamulan, dimana di tempat itu bertahta seorang raja kanibal 

bernama Dewatacengkar. Setelah mengalahkan Dewatacengkar dengan 

adu kesaktian, Aji Saka diangkat menjadi raja menggantikan 

Dewatacengkar. Penobatan Aji Saka dijadikan pertanda dimulainya tahun 

Jawa 1 çaka. 
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Menurut Herusatoto dalam buku Kepustakaan Djawa, khususnya 

pada bagian akhir kitab Paramoyoga karya Ranggawarsito, tertulis kisah 

Empu Sengkala. Kisah tersebut bunyinya sebagai berikut: 

Hatta setelah sampai pada tahun Hindu dalam zaman Pancamakala, 
angka 768, tahun Adam angka 8154, tahun surya, atau 5306 tahun 
bulan, maka Prabu isaka Radja negeri Surati di Hindustan, yakni 
yang disebut oleh Aji Saka, negaranya diserang musuh. Sang prabu 
itu disuruh bertapa di sebuah pulau yang masih kosong, terletak 
disebelah tenggara tanah Hindi. Sang prabu itu berangkatlah ke pulau 
kosong itu, yakni pulau Jawa. Setibanya di pulau Jawa sang prabu 
lalu bernama Empu Sengkala.   

 

Kisah Aji Saka juga menandai munculnya abjad Jawa. Abjad Jawa 

ini diambil dari perkataan Aji Saka saat menjumpai dua orang 

pengikutnya, Dora dan Sembada yang mati karena sama-sama memegang 

amanat Aji Saka. Kata-kata itu adalah: 

Hana caraka 
Data sawala 
Padha jayanya 
Maga bathanga     
 
Yang artinya: 

Ada abdi-abdi yang setia 
Terlibat dalam perkelahian 
Mereka sama-sama kuat 
Dan telah menemui ajalnya 
 

C.C Berg menyamakan abjad Jawa dengan abjad latin sebagai 

berikut: h, n, c, r, k, d, t, s, w , l, p, dh, j, ny, m, g, b, th, ng 

(Herusatoto, 2003: 44) 

Nama Jawa diambil dari beberapa sumber. Veeth berhasil 

mengumpulkan sumber-sumber luar negeri yang berasal dari catatan yang 
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ditinggalkan oleh pengembara-pengembara Cina, Arab, India,Yunani dan 

Belanda (Herusatoto, 2003: 47). Catatan yang pertama, pada abad ke-2 

Masehi, diambil dari seorang ahli ilmu bumi (geographer) bangsa Yunani, 

Claudius Ptolomeus, dari Alexanderia. Ptolomeus menulis cerita tentang 

pulau Jawa yang disebut Jabadiu. Jabadiu dilukiskan sebagai pulau yang 

subur dan banyak mengandung emas. Ptolomeus menyebut Jabadiu 

dengan nama lain Jawa dwipa. Catatan Kedua, diambil dari seorang 

pengembara Cina bernama Fa Hien yang meninggalkan negerinya pada 

tahun 399 dan mengunjungi 30 kota di India. Fa Hien dalam perjalanannya 

tahun 414 dari Cylon-Cina diserang badai, dan kehilangan arah. Setelah 

tiga bulan berlayar, Fa Hien terdampar di sebuah pulau yang menurutnya 

bernama Je-pho-thie. Je-pho-thie diperkirakan adalah dialek Cina untuk 

menyebut Jawa Dwipa. Catatn ketiga, buku Ilmu Perbintangan karya 

Arjabhat. Arjhabat menyatakan bahwa, cerita-cerita perjalanan yang 

dibukukannya pada tahun 815 M, berasal dari pendapat ahli ilmu bumi 

Arab. Pendapat ilmu bumi dari Arab itu menyebutkan tentang adanya 

kerajaaan Hindu di Pulau yang bernama Zabejd (pulau Jawa menurut lidah 

orang Arab). Catatan keempat, pada abad ke-12 Masehi, orang-orang 

Hindu dari India menyebut Jawa Dwipa. Orang India pada waktu itu 

menyebut wilayah India dengan nama Jambu Dwipa. Nama Jawa diambil 

dari nama sebangsa padi-padian yang dikenal dengan nama jewawut. 

Catatan kelima, Veeth mengutip sejarah Jawa Kuno yang menyatakan 

bahwa, pada tahun pertama kalender Jawa, Prabu Jayabaya, keturunan 
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kelima Arjuna, telah mendarat di pulau Jawa. Prabu Jayabaya menemukan 

sejenis padi-padian, makanan pokok rakyat Noeso Kendeng. Prabu 

Jayabaya mengganti namanya dengan nama Noeso Jowo (Nusa Jawa). 

Catatan keenam, diambil dari Marco Polo, seorang pedagang dari Venesia 

yang pada akhir abad ke-13 mengunjungi kepulauan Jawa dan 

menyebutnya dengan Giava. Catatan  ketujuh, diambil dari Ibn Batutah 

yang dalam perjalanan ke pulau India pada tahun 1343, menyebutkan 

nama Djawah untuk pulau Sumatra. Catatan kedelapan, di Jawa ditemukan 

sumber informasi bahwa penggunaan kata Jawa pertama kali ditulis pada 

tahun 1265 Caka atau 1343 M (Herusatoto, 2003: 48-49). 

Pertumbuhan kerajaan di pulau Jawa dapat dilihat dari beberapa 

berita Cina. Tahun 640 Cina menyebutkan sebuah kerajaan bernama Ho-

ling. Dalam tambo dinasti T’ang yang disusun pada abad ke-10 disebutkan 

bahwa Ho-ling juga disebut Cho-po. Cho-po berarti Jawa maka Ho-ling 

tentunya adalah nama sebuah kerajaan  di Jawa. Letak Ho-ling belum dapt 

dipastikan tetapi para peneliti berpendapat bahwa Ho-ling terletak di Jawa 

Tengah (Kartodirjo, 1977: 117). 

Menurut Suseno (2001) sejarah Jawa berdasarkan perkembangan 

kebudayaan dan agama, dapat dibagi dalam beberapa babakan masa: masa 

prasejarah, masa kerajaan-kerajaan Jawa Tengah pertama, maka kerajaan-

kerajaan Jawa Timur Pertama, masa kerajaaan Majapahit, masa  

kedatangan Islam dan perkembangan selanjutnya. Berikut akan dijelaskan 
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secara singkat masing-masing masa dalam babakan sejarah Jawa dengan 

menyarikan beberapa sumber. 

 a. Masa Prasejarah atau prehistory.     

Jaman prehistory dijelaskan berawal pada awal kala es, kira-kira 2 

juta tahun yang lalu. Fosil-fosil manusia purba mulai ditemukan di 

sepanjang sungai Brantas di Jawa Timur. Nenek moyang orang Jawa 

merupakan manusia tertua di Indonesia, hal ini disimpulkan dari 

penemuan-penemuan fosil pada situs-situs tertua di dekat desa Trinil, 

Ngandong dan fosil-fosil yang ditemukan di Sangiran atau didekat 

Mojokerto. Nenek moyang orang Jawa ini diperkirakan hidup 1 juta 

tahun yang lalu. Fosil yang ditengarai menjadi cikal bakal orang Jawa 

ini disebut Phythecantropus Erectus. Koentjaraningrat, menyebut 

Phythecantropus Erectus sebagai manusia pemburu yang diperkirakan 

telah memiliki kebudayaan (Koentjaraningrat, 1984: 31). 

 b. Masa kerajaan-kerajaan Jawa Tengah pertama 

Menurut Van Niel pada abad VIII M, terlihat perubahan-

perubahan besar dalam struktur politik kepulauan Indonesia. Perubahan 

ini dirangsang oleh hubungan-hubungan religius dan perdagangan 

dengan daerah Benggala (Suseno, 2001: 23). Ada dua tipe umum 

kerajaan Hindu-Indonesia Kuno. Pertama, tipe yang mencakup 

kerajaan-kerajaan pantai yang didasarkan atas perdagangan. Kerajaan 

pantai berkembang di kota pelabuhan. Tipe kedua yaitu kerajaan 

Indonesia kuno yang terletak di daerah pedalaman. Kerajaan pedalaman 
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biasanya berada di lembah-lembah dan dataran tinggi yang sangat 

subur, di antara sungai-sungai dan kompleks-kompleks gunung berapi 

di Jawa (Koentjaraningrat,1994: 38-39). Kerajaan Mataram Hindu 

merupakan tipe kerajaan pedalaman. Raja Maratam Hindu yang 

bernama Sanjaya memperluas kedaulatannya ke seluruh Jawa Tengah 

dan dimungkinkan sampai di sebagian daerah Sumatra dan Bali. 

Kekuasaan Sanjaya di Jawa  jatuh pada pertengahan kedua abad ke-8. 

Kekuasaan Sanjaya diperkirakan jatuh pada dinasti Syailendra dari 

Sumatra yang beragama Budha (Tim Lembaga Research Kebudayaan 

Nasional, 1984: 174). Keberadaan dinasti Sanjaya dan Syailendra di 

Jawa sebenarnya masih menjadi perdebatan. 

Hall berpandangan, dinasti Sanjaya dan Syailendra merupakan 

penyatuan dari kerajaan Jawa Tengah dan Sriwijaya. Sanjaya dan 

Syailendra bersatu menjadi satu dinasti yaitu dinasti Syailendra yang 

memeluk agama Budha Mahayana (Koentjaraningrat, 1994: 43). 

Satyawati Sulaiman beranggapan ada dua keluarga raja yang 

memerintah di Jawa, yang satu beragama Hindu dan yang satu lagi 

beragama Budha (Sulaiman, tanpa tahun: 60). Prasasti Kalasan yang 

berangka tahun 778 menggambarkan kerja sama antara dua dinasti atau 

wangsa Syailendra dan Sanjaya (Tim Lembaga Research Kebudayaan 

Nasional, 1984: 147). Para sarjana sementara ini berpendapat hanya ada 

satu dinasti saja yang memerintah di Jawa. Abad ke IX M, Jawa tengah 

kembali menganut agama Siwa. Bangunan terbesar pada masa ini 
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adalah kompleks candi Prambanan. Candi Prambanan memenuhi syarat 

sebagai candi kerajaan.  

 c. Masa kerajaan Jawa Timur pertama 

Jawa Tengah pada abad X M mendadak hilang dari peta politik. 

Pusat politik berpindah ke Jawa Timur. Para sarjana membuat analisa 

dan hasilnya banyak alasan mungkin dapat terjadi sebagai latar 

belakangnya. Menurut Van Niel, raja Jawa Timur yang pertama yaitu 

Mpu Sindok tetap memakai gelar raja Mataram (Suseno, 2001: 24). 

Pemerintahan Sindok (929-947) menyusun sebuah kitab suci agama 

budha yang disebut Sang Hyang Kamahayanikan. Kitab ini berisi 

ajaran dan ibadah Budha Tantrayana. Mpu Sindok sendiri beragama 

Hindu, hal ini dapat diketahui dari prasasti-prasasti yang 

ditinggalkannya (Tim Lembaga Research Kebudayaan Nasional, 1984: 

175). 

Raja Airlangga memerintah kerajaan Jawa Timur selama bagian 

pertama abad ke-11. Setelah Airlangga resmi dinobatkan menjadi raja 

oleh para rokhaniwan Budha, kaum Siwa dan kaum Brahmana pada 

tahun 1019, ia bergelar Cri Maharaja Rakai Halu Lokeswara 

Dharmawangswa Airlangga Anantawikramottunggdewa (Asmito, 

1988: 97). Selama masa pemerintahan Airlangga (1028-1042), ia 

berusaha memakmurkan rakyatnya. Pelabuhan Hujung Galuh yang 

berada di sungai Brantas diperbaiki. Pelabuhan Kambang Putih di 

Tuban diberi hak-hak istimewa. Tanggul dibangun untuk mengatasi 
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banjir tahunan yang ditimbulkan oleh sungai Brantas (Tim Lembaga 

Research Kebudayaan Nasional, 1984: 176-177). Pusat kerajaan 

Airlangga diperkirakan di sebelah kota Kediri sekarang, dengan nama 

kerajaan Kahuripan. Kesusastraan kakawin yang berbentuk Prosa 

berkembang pada masa ini (Koentjaraningrat, 1994:44). 

Raja Kediri yang termasyur adalah Raja Jayabaya, ia memerintah 

antara tahun 1135 sampai 1157. Vlekke menyatakan bahwa jauh setelah 

masa pemerintahan Jayabaya, yaitu dalam abad XVIII M, Jangka 

Jayabaya dipergunakan sebagai pemaklum ramalan-ramalan ratu adil 

yang meramalkan bahwa pulau Jawa akan mengalami masa kekacauan, 

tetapi kemudian akan dibawa kekebesaran baru oleh Ratu Adil 

Herucakra (Suseno, 2001: 26). 

Raja Kediri terakhir yaitu raja Kertajaya (1200-1222) gagal 

berusaha menempatkan para pendeta ke bawah kontrol langsung raja. 

Kerajaan Kediri ini jatuh dan digantikan oleh suatu dinasti Jawa Timur 

baru yaitu dinasti yang berkedudukan di Singasari (Suseno, 2001: 26). 

Ken Angrok yang memerintah Singasari tahun 1222-1227 mengangkat 

dirinya menjadi raja dengan gelar Cri Ranggah Rajasa (artinya yang 

merampas) sang Amurwabhumi (artinya yang memberi bentuk pada 

dunia). Dengan demikian Ken Angrok telah mendirikan dinasti baru 

yang disebut Girindrawamca, artinya keturunan Girindra atau Siwa.    

Raja Singasari raja Kertanegara (1268-1292) adalah raja terbesar dari 

kerajaan Singasari. Masa pemerintahan Kertanegara mengakui dua 
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agama resmi. Kedua agama itu dikepalai oleh Dharmadhayaksa. 

Kertanegara sendiri adalah penganut agama Budha Mahayana (Asmito, 

1988: 100-101). 

 d. Masa Majapahit 

Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan yang paling berkuasa di 

Jawa. Kerajaan Majapahit didirikan tahun 1293 oleh Raden Wijaya. 

Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara. Raden Wijaya melawan 

Kediri dengan bantuan tentara Mongol, setelah itu ia meneruskan 

politik ekspansi Kertanegara. Raden Wijaya menundukan kerajaan-

kerajaan yang memberontak pada Singasari dan terus memperluas 

wilayahnya. Muskens menjelaskan bahwa dibawah Raja Hayam Wuruk 

(1350-1389) dan Mahapatih Gajah Mada yang menjabat dari tahun 

1331-1364, Majapahit menguasai seluruh tanah Jawa dan Bali. 

Kekuasan Majapahit diakui oleh kerajaan-kerajaan pesisir terpenting di 

kepulauan Indonesia. Wilayahnya kekuasaan Majapahit dimulai dari 

Asia Tenggara di sebelah barat, hingga tempat-tempat pemukiman di 

Irian Jaya bagian barat (Koentjaraningrat, 1994: 46). Zoetmoelder 

(1965) berpendapat bahwa pada masa Majapahit situasi keagamaan 

Jawa berkembang terus. Perbedaan antara Budhisme dan Siwaistis 

praktis hilang. Agama resmi di Majapahit merupakan suatu bentuk 

sinkretisme tantrik yaitu penyatuan agama Siwa-Budha. Sinkretisme ini 

menganggap semua jalan ke arah penebusan pada prinsipnya sama. 

Bentuk-bentuk ibadat Siwaistis dan Budhisme berjalan secara 



 65

berdampingan. Ide-ide Jawa asli seperti penghormatan nenek moyang 

dan perwujudannya dalam seni arsitektur ikut berkembang (Suseno, 

2001: 27-28). 

Hayam Wuruk meninggal Tahun 1401, setelah itu Majapahit 

terpecah dalam suatu perang saudara. Menurut Tjandrasasmita, 

berdasarkan Prasasti Jiu yang bertanggal 1486, memperkirakan pada 

tahun 1478 ada suatu cabang Dinasti Majapahit yang mengambil alih 

kekuasaan di daerah delta Sungai Brantas. Kerajaan dari cabang dinasti 

Majapahit ini kemudian memindahkan pusat kerajaan kedaerah 

pedalaman di Daha. Kerajaaan ini kemudian merongrong kekuasaan 

Majapahit di Mojokerto (Koentjaringrat, 1994: 47). Tahun 1475 

Majapahit diserang oleh kerajaan Demak yang beragama Islam. Vlekke 

(1959) menyebutkan bahwa pada permulaan abad XVI M, jejak terakhir 

Majapahit menghilang dari kegelapan sejarah (Suseno, 2001: 31). 

e. Masa kedatangan Islam dan perkembangan selanjutnya. 

Islam masuk ke Jawa melalui Malaka yaitu suatu negara yang 

baru muncul di pantai barat jazirah Melayu. Abad ke-14, kekuatan 

Majapahit sebagai suatu kerajaan yang berdasarkan perdagangan mulai 

berkurang, maka bagian barat dari rute perdagangan yang melalui 

Kepulauan Nusantara berhasil dikuasai oleh Malaka.  

Pedagang-pedagang Jawa dari kota-kota pelabuhan dagang 

Gresik, Demak dan Tuban pergi berdagang ke Malaka, dan sebaliknya 

pedagang-pedagang muslim dari Malaka mengunjungi pulau-pulau 
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Jawa. Kota-kota dagang di pantai utara pulau Jawa yang makmur 

menjadi kuat pada awal abad ke-15. Syahbandar-syahbandar Islam 

asing yang berkedudukan di kota-kota pelabuhan mewariskan 

kedudukannya sebagai syahbandar secara turun temurun. Kedudukan 

syahbandar berkembang menjadi semacam raja pelabuhan. Para 

syahbandar menjalin hubungan dengan keluarga kerajaan Majapahit 

untuk membuat kedudukannya menjadi syah (Koentjaraningrat, 1994: 

50). Masuknya Islam ke Indonesia melalui Gujarat di India. Menurut 

Zoetmulder (1965), bentuk Islam yang masuk dari Gujarat sangat 

dipengaruhi oleh sufisme atau mistik Islam. Oleh karena itu agama 

Islam dapat masuk ke Indonesia tanpa kegoncangan-kegoncangan 

besar. Agama Islam dapat diterima dan diintegrasikan ke dalam pola 

budaya, pola sosial dan politik yang sudah ada. Para kyai dan kaum 

ulama mempertahankan kebudayaan Hindu Jawa dan ciri mistik ajaran 

Islam yang dicocokan dengan pandangan dunia Jawa tradisional. 

Percampuran kepercayaan dan kebudayaan ini melahirkan kebudayaan 

santri Jawa (Suseno, 2001: 32). Daerah Banten, Jawa Barat pada tahun 

1526 telah menganut agama Islam dan berkembang menjadi kerajaan 

yang kuat. Demak di Jawa Tengah pada tahun 1511 menjadi kesultanan 

Islam dan menjadi pemegang kekuasaan utama di pesisir Utara Jawa.    

Agama Islam telah masuk dan diterima di daerah pedalaman. 

Keraton-keraton di pedalaman mulai muncul dan mengungguli 

kesultanan di pesisir. Panembahan Senapati dari Mataram Islam, pada 
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akhir abad XVI M berhasil memperluas pengaruhnya sampai ke Kediri. 

Sultan Agung (1613-1645), Raja Mataram Islam yang ketiga berhasil 

membawa kejayaan Mataram Islam dengan menjalin hubungan baik 

dengan kerajaan-kerajaan Islam di daerah pesisir sekaligus 

membendung pengaruh agama Islam. Surabaya sebagai pusat 

kekuasaan Islam merupakan ancaman bagi keamanan Mataram Islam 

(Koentjaraningrat, 1994: 59). Corak Islam yang berkembang di daerah 

Jawa Tengah dan Jawa timur Berbeda, di Jawa Timur Islam yang dianut 

cenderung murni dan radikal sedang di Jawa Tengah menunjukan 

tanda-tanda ajaran yang lunak dan kuatnya unsur-unsur tradisi pra Islam 

yang terselubung.     

Mataram Islam terus menyusut kekuasaannya setelah 

kurangblebih 150 tahun berdiri. Suksesi yang sering terjadi dalam 

kerajaan mengakibatkan perpecahan dalam keraton sekaligus memberi 

kesempatan bagi VOC  untuk ikut mencampuri urusan keraton. Tahun 

1755 kerajan Mataram Islam terpecah menjadi Kasunanan Surakarta di 

bawah Susuhunan Paku Buwono III dan Kasultanan Yogyakarta 

dibawah Hamengkubuwono I. Tahun 1756 Pangeran Mangkunegaran 

merebut sebagian Kasunanan Surakarta untuk dirinya sendiri. Tahun 

1813 Kasultanan Yogyakarta terpecah, sebagian kecil menjadi milik 

Pangeran Paku Alam I. Selama abad ke XVIII M, VOC lama-kelamaan 

mengambil alih hampir seluruh pulau Jawa. Kerajaan Mataram Islam 

pada saat itu hanya memilki kedaulatan yang sangat terbatas. Hingga 
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saat ini keempat keraton masih diduduki oleh keturunan keempat 

cabang keturunan Sultan Agung (Suseno, 2001: 33-34).     

 

B. Bentuk Etika Jawa 

 1. Etika bagi masyarakat Jawa 

Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, ethos. Ethos dalam bentuk 

tunggal memiliki banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang 

rumput, kandang, kebiasaan; adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara 

berfikir. Ethos dalam bentuk jamak disebut Ta-etha artinya adalah adat 

kebiasaan. Etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu 

tentang adat istiadat (Bertens,1993: 4). 

Etika bagi masyarakat Jawa merupakan kesatuan sistem dan ilmu. 

Masyarakat Jawa menyebut Jowo sebagai tanda kemengertian seseorang 

terhadap makna pentingnya berlaku secara etis (gabungan etika dan etiket 

atau ilmu dan praktek) (Damami, 2002: 47). Hildred Geertz (1985) dalam 

bukunya Keluarga Jawa, menyatakan bahwa keluarga Jawa 

mengharapkan anaknya menjadi penurut, pandai mengendalikan diri dan 

sopan. Anak akan dikatakan durung  Jawa apabila belum dapat 

melaksanakan keewajiban ini.  

Etika Jawa didasarkan pada falsafah hidup Jawa yang kental. 

Falsafah ini dialiri berbagai berbagai hal, antara lain sendi-sendi kejawen, 

yang meliputi: wawasan tri-sila, panca-sila, sinkretisme, tantularisme dan 

pengalaman mistik (Endraswara, 2003b: 4).  
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Endraswawara menjelaskan bahwa wawasan tri-sila dan panca-sila 

telah terangkum dalam Serat Sasangka Jati karya R. Sunarto. Serat 

sasangka Jati adalah pedoman aliran kejawen Pangestu. Tri-sila meliputi 

sikap eling (ingat), pracaya (percaya), dan mituhu (setia). Panca-sila 

adalah lima sikap hidup Jawa yang meliputi; rila (iklhlas dalam 

memberikan sesuatu), narima (menerima keyataan), temen (sungguh-

sungguh), sabar adalah perilaku momot, artinya mau menerima cobaan 

secara sadar dan budi luhur atau budi yang baik. 

Sinkretisme adalah wawasan hidup yang menyatukan dua 

pandangan yang berbeda (tujuan hidup dan nilai-nilai Hindu-Budha). 

Pengalaman mistik adalah cermin kehidupan batin yang berusaha 

mendekatkan diri melalui proses hidup sangkan paraning dumadi (asal-

usul dan tujuan hidup), memayu hayuning bawana (menjaga, melestarikan, 

menyejahterakan dunia) dan manunggaling kawulo gusti (upaya 

mendekatkan diri kepada Tuhan). 

Sendi-sendi Kejawen hidup dalam tiap golongan masyarakat Jawa 

dewasa ini. Golongan masyarakat Jawa ini adalah golongan priyayi 

sebagai golongan wong gede dan golongan rakyat biasa yang di sebut 

wong cilik. Geertz (1960) membagi masyarakat Jawa dalam tiga tipe ideal 

yang berdasarkan ciri-ciri yang terbentuk sebagai aktualisasi dan 

pengalaman kehidupan sosio-keagamaan dan politik. Pengklasifikasian 

masyarakat Jawa menurut Geertz adalah Abangan, Santri dan Priyayi. 
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Masyarakat Jawa adalah masyarakat berlapis. Masyarakat berlapis  

memiliki tata krama yang kompleks, hal ini disebabkan karena masyarakat 

berlapis mempunyai aturan-aturan yang mengatur anggota masyarakat dari 

satu lapisan dengan lapisan lainnya. Setiap lapisan masyarakat ini 

mempunyai aturan yang berlaku bagi lapisannya sendiri (Ayatrohaedi, 

1989b: 5-6). Masing-masing golongan masyarakat memiliki peran sosial 

dan kewajiban. Pelaksanaan peran dan kewajiban bertujuan untuk 

menyelaraskan antara jagad gede (makrokosmos) dan jagad cilik 

(mikrokosmos). Orang Jawa memiliki pandangan dunia yang khas. 

Pandangan dunia ini mencakup dua macam dunia. Pertama adalah dunia 

yang bersifat fana dan kedua dunia yang bersifat kekal atau disebut dengan 

alam sejati (Ayatrohaedi, 1989b: 136).  

Masyarakat Jawa diklasifikasikan secara terbuka. Beberapa ciri 

budaya masyarakat Jawa menunjukan persamaan antar lapisan masyarakat. 

Niest Mulder berdasarkan penelitian Geertz melihat bahwa kalangan santri 

yang religiuspun dalam satu sisi kehidupannya tetap menjadi diri orang 

Jawa. Para santri tetap membicarakan kehidupan dalam perspektif mitologi 

wayang purwa. Golongan Santri menghargai slametan sebagai mekanisme 

integrasi sosial yang penting. Gologan ini juga mempunyai rasa kewajiban 

yang tinggi untuk mengunjungi kuburan orang-orang tua (Mulder, 1985: 

17-18). 

Niest Mulder menjelaskan istilah kejawen sebagai berikut: 

        Arti umum menurut kamus bagi istilah kejawen atau kejawaan 
dalam kamus bahasa Inggris Javaneseness, Javanism (Echols. 
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1963), merupakan suatu cap deskriptif bagi unsur-unsur kebudayan 
Jawa yang dianggap sebagai pada hakikatnya Jawa dan 
mendefinisikannya sebagai kategori khas. Unsur-unsur ini biasanya 
diperkirakan berasal dari masa Hindu Budha dalam sejarah Jawa 
bergabung dalam suatu sistem filasafat, yaitu suatu sistem khusus 
dari dasar-dasar bagi perilaku kehidupan sebagai suatu pemikiran. 
Javanisme adalah lengkap pada dirinya yang berisikan kosmologi, 
mitologi, seperangkat konsepsi yang pada hakikatnya bersifat 
mistik dan sebagainya yang menimbulkan antropologi Jawa 
tersendiri, yaitu suatu sistem gagasan mengenai sifat dasar manusia 
dan masyarakat yang pada gilirannya menerangkan etika, tradisi 
dan gaya Jawa (Niest Mulder. 1996: 16) 

 
Niest Mulder juga berpendapat bahwa etika Jawa bersifat relatif 

terhadap tempat. Sifat relatif disebabkan karena tanggung jawab yang 

diemban oleh manusia. Tanggung jawab manusia berkaitan dengan 

kesetiaan terhadap tuntutan tempat atau kedudukannya. Latar belakang 

kesadaran ini diterangkan dalam istilah: Takdir atau nasib yang berarti 

bahwa segala-galanya sudah ditentukan. Darma berarti kewajiban atau 

tugas hidup. Karma, menunjuk pada hukum illahi yang memayungi segala 

tindakan manusia (Suseno, 2001: 153). 

 2. Kaidah dasar etika Jawa 

Menurut Niest Mulder, konsep etika Jawa pada intinya didasarkan 

pada pantas dan tidak pantas. Obyek etika Jawa adalah pernyataan moral. 

Frans Magnis Suseno sependapat dengan Hildred Geertz yang menyatakan 

bahwa ada dua kaidah dasar yang paling menentukan pola pergaulan 

manusia Jawa. Kaidah dasar yang pertama mengatakan bahwa dalam 

setiap situasi, manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa sehingga 

tidak sampai menimbulkan konflik. Kaidah yang kedua menuntut agar 

manusia dalam berbicara dan membawa diri selalu menunjukan sikap 
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hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. 

Kaidah yang pertama disebut dengan prinsip rukun, sedangkan kaidah 

yang kedua disebut prinsip hormat atau kurmat. Interaksi manusia Jawa 

secara konkret diatur dalam kerangka normatif yang didasarkan pada 

prinsip rukun dan hormat (Suseno, 2001: 38). 

Sistem etis yang berprinsip pada rukun dan hormat akan 

menghasilkan keselarasan hidup. Sistem etis bertujuan mengarahkan 

manusia pada keadaan psikologis berupa rasa ketenangan batin, kebebasan 

dari ketegangan emosional. Hasil dari sistem etis ini adalah keadaan 

slamet (selamat). Keadaan ini didasarkan pada etika Jawa yang bertolak 

dari pengandaian-pengandaian tentang pandangan dunia yang berbeda. 

Eksistensi manusiawi tidak semata-mata ditentukan oleh hukum-hukum 

obyektif yang dapat diperhitungkan, tetapi akan dikembalikan pada 

kekuatan-kekuatan halus diluar kekuatan manusia (Suseno, 2001: 94-95). 

Masyarakat Jawa memegang prinsip gerak hidup yang siklis, artinya 

segala sesuatu akan berakibat buruk dan sebaliknya. Masyarakat akan 

cenderung menanam hal-hal yang baik dan menghindari perbuatan yang 

buruk. Tradisi sungkeman merupakan penerapan prinsip keselarasan yang 

sangat menonjol dalam tradisi Jawa. Sungkeman merupakan perilaku yang 

mempertimbangkan roso sebagai ukurannya. 
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  a. Pengertian kaidah rukun  

Kaidah rukun mengharuskan manusia agar bersikap 

sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan konflik. Rukun bertujuan 

untuk mempertahankan keadaan harmonis. Rukun berarti berada dalam 

keadaan selaras, tenang dan tentram tanpa perselisihan dan 

pertentangan (Suseno. 2001: 39). Rukun menunjuk pada cara bertindak 

yang menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat. 

Menurut Endraswara (2003) rukun adalah kondisi sosial yang 

seimbang. Kerukunan hidup dapat terjadi karena masing-masing 

personal  saling menghormati, menghargai dan menjaga sopan santun. 

Masyarakat Jawa mengedepankan sifat kekeluargaan, gotong royong 

dan konsep tepa selira (Endraswara, 2003b: 38).  Orang Jawa memiliki 

kepentingan pribadi, tetapi prinsip rukun menjadi mekanisme sosial 

yang berfungsi mengintegrasikan kepentingan-kepentingan pribadi 

untuk kepentingan kelompok (Suseno, 2001: 58). Menurut Hildred 

Geertz, rukun merupakan determinasi nilai kejawen yang berfungsi 

untuk memelihara keadaan sosial yang harmonis (Geertz, 1961: 151).  

Orang Jawa mengenal ungkapan dunia damai yang diperoleh 

ketika menonton wayang kulit. Dalang menggunakan ungkapan dunia 

damai dengan kalimat sebagai berikut: negara ingkang panjang 

punjung pasir wukir loh jinawi gemah ripah karta tata tur raharja. 

Kalimat tersebut mengandung arti: negara terkenal dan dibicarakan 

banyak orang, tinggi martabatnya, luhur budinya, dan amat berwibawa. 
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Negara dilatar belakangi pegunungan, di sebelah kiri negara terdapat 

persawahan, di sebelah kanannya terdapat bengawan, dan negara itu 

menghadap pelabuhan besar. Tanaman tumbuh dengan subur, seluruh 

keperluan hidup dapat diperoleh dengan murah, perdagangan ramai 

terjadi siang dan malam tiada putusnya, hal ini dapat tercapai karena 

suasana negara yang aman. Orang Jawa selalu berjuang untuk 

mewujudkan keadaan damai tersebut, meskipun kadang hanya dianggap 

sebagai fantasi saja (Endraswara, 2003b: 38-39). 

 b. Pengertian kaidah hormat 

Kaidah hormat menyatakan agar manusia dalam berbicara dan 

membawa diri selalu menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain 

sesuai derajat dan kedudukannya. Kaidah hormat didasarkan pada 

pendapat bahwa semua hubungan dalam masyarakat teratur secara 

hierarkis.  Keteraturan hierarkis itu bersumber pada diri masyarakat, 

sehingga setiap  orang wajib untuk mempertahankan dan menyesuaikan 

diri sesuai dengan derajat dan kedudukannya (Suseno, 2001:60). 

Hildred Geertz (1961) menyamakan sikap kurmat dengan 

istilah sungkan. Pendapat ini didasarkan pada pandangan tradisional 

kejawen yang menyatakan bahwa memelihara dan melestarikan tertib 

sosial merupakan suatu kebaikan. Kaidah urmat merupakan titik temu 

antara berbagai perasaan individu masyarakat Jawa yang timbul bila ia 

berhadapan dengan orang lain (Geertz, 1961: 150). Hildred Geertz 
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menyamakan pengertian aji (hormat) dan ngajeni (menghormati) dalam 

bahasa Jawa dengan pengertian hormat dalam bahasa Inggris (respect).  

Koentjaraningrat berselisih paham dengan Hildred Geertz. 

Koentjaraningrat membuat suatu bagan perasaan masyarakat Jawa yang 

menunjukan sifat  superioritas dan inferioritas, adapun bagan itu 

sebagai berikut: 

Bagan 1: Perasaan-perasaan orang Jawa dalam interaksi sosial 
 

  Negatif   Aji   positif 
            (hormat)   
  
                   superioritas                               pakewet 
                                                                  (sungkan) 
 

sengit  gething ajrih  remen        tresna 
                 (sangat benci)        (benci)           (takut)             (senang)       (cinta) 
 
                                                         lingsem 
                                                                     (malu) 

       inferioritas                
isin 

       (sangat malu) 
 
 

Koentjaraningrat (1994) memilih pengertian ajrih (krami) atau 

wedi (ngoko) sebagai titik temu dari semua perasaan individu Jawa 

dalam interaksinya dengan orang lain. Ajrih merupakan titik tolak 

mental, yang dapat bergerak horisontal ke kanan atau ke kiri (menurut 

bagan 1). Sedangkan Aji (hormat) merupakan perasaan yang dianggap 

sebagai suatu perasaan superioritas dan bergerak vertikal kebawah 

menunjukan pengakuan jarak (Koentjaraningrat, 1994: 251-253). 
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Menurut Koentjaraningrat, kesalahan Hidred Geertz adalah 

menyangka bahwa aji dan urmat sama artinya. Urmat berasal dari kata 

Indonesia hormat. Orang Jawa sendiri kurang dapat menempatkan 

pengertian hormat dengan benar dalam tata urutan antara superioritas 

dan inferioritas. Masyarakat Jawa biasanya menggunakan kata hormat 

dalam arti ‘menunjukan rasa hormat dengan jalan menerapkan tata cara 

sopan santun yang benar’. Urmat berarti ‘berlaku seakan-akan 

seseorang menghormati orang lain, tanpa merasakannya sungguh-

sungguh’. Kata aji mengandung maksud bahwa seseorang berperilaku 

hormat terhadap seorang lain dan juga merasa menghormati orang 

tersebut (Koentjaraningrat, 1994: 251). Hormat yang sebenar-benarnya 

bagi orang Jawa diharapkan lahir melalui kesadaran. Pemahaman yang 

berbeda antara Koentjaraningrat dan Hildred Geertz dapat diabaikan. 

Pembahasan ini membatasi diri pada perilaku yang tampak, sedangkan 

sikap batin bukan sesuatu yang utama. Perilaku yang tampak ditujukan 

untuk kepentingan menjaga keselarasan dunia.    

Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa kaidah rukun dan 

hormat pertama-tama tidak menyangkut sikap batin atau keadaan jiwa, 

melainkan penjagaan keselarasan dalam pergaulan. Sikap batin 

dibutuhkan untuk menjalankan tuntutan dengan mudah dan enak. 

Perilaku masyarakat Jawa yang diatur adalah perilaku hubungan sosial 

yang kentara (Suseno, 2001: 40). 
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C. Penerapan Etika Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Jawa 

1. Berlaku rukun 

Rukun merupakan ukuran ideal bagi hubungan sosial (Endraswara, 

2003a: 85). Kerukunan menuntut agar individu bersedia menomorduakan 

kepentingan pribadi, atau jika perlu, individu harus melepaskan 

kepentingannya demi kesepakatan bersama (Suseno, 2001: 40). Kerukunan 

hidup terjadi karena masing-masing personal saling menghormati, 

menghargai dan menjaga sopan santun (Endraswara, 2003b: 38). Rasa 

hormat merupakan prasyarat terjalinnya kehidupan yang rukun.  

Masyrakat Jawa mendidik anak-anaknya untuk belajar hidup rukun. 

Pendidikan rukun dimulai dengan belajar rukun dengan anggota keluarga. 

Sikap untuk tidak bertengkar dengan sesama anggota keluarga ditanamkan 

dengan ungkapan cecengilan iku ngedohake rejeki. Ungkapan itu 

mengandung maksud bahwa pertengkaran sesama saudara atau siapa pun 

akan mengakibatkan anugerah rejeki semakin jauh. Nilai kerukunan 

selanjutnya diperlebar lagi dalam pergaulan masyarakat (Endraswara, 

2003a: 85). 

Kehidupan sosial masyarakat Jawa mengharuskan setiap individu 

untuk bertindak bersama dengan kelompoknya. Inisiatif pribadi dipandang 

tidak pantas meskipun hasilnya baik untuk kepentingan bersama (Suseno, 

2001: 41).    
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a. Tampilan rukun 

Prinsip rukun membawa konsekuensi logis dalam berbagai 

perbuatan atau perilaku. Tampilan rukun dapat dijabarkan dalam 

perilaku yang luas. Tampilan rukun akan dipersempit pada perilaku 

umum yang paling mencolok. Perilaku rukun yang paling mencolok  

antara lain: 

1).  Gotong royong. 

Gotong royong dimaksudkan untuk dua macam hal: pertama 

untuk saling membantu dan yang kedua untuk melakukan 

pekerjaan bersama demi kepentingan bersama (Suseno. 2001: 50). 

Masyarakat Jawa melaksanakan gotong-royong sebagai upaya 

untuk menyadari kepentingan individual (Suseno, 2001: 57). 

Menurut Koentjaraningrat,  ada tujuh macam bentuk gotong-

royong. Bentuk gotong royong yang terjadi secara spontan yaitu: 

(a). layat yaitu bertandang dan membantu orang lain yang terkena 

musibah kematian. 

(b). Gugur gunung yaitu upacara tradisional yang bertujuan untuk 

menjaga keselamatan desa dan semacamnya. 

Slametan atau kenduri dinilai sebagai tradisi untuk 

menunjukan kewajiban-kewajiban spiritual dan moral. Slametan 

menjadi sarana untuk menjalin kerukunan hidup dalam masyarakat 

Jawa. Clifford Geertz menyatakan bahwa slametan merupakan 

upacara keagamaan yang paling umum didunia. Slametan 
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melambangkan kesatuan mistis dan kesatuan sosial masyarakat. 

Slametan dihadiri handai taulan, tetangga, rekan sekerja, sanak 

saudara, arwah setempat, nenek moyang yang sudah mati dan para 

dewa. Undangan yang hadir dalam slametan duduk bersama 

mengelilingi meja atau suatu tempat. Kebersamaan dalam slametan 

membuat masyarakat terikat kedalam suatu kelompok sosial 

(Geertz, 1981: 13). 

2).  Tepo Saliro 

Tepo artinya meletakan, seliro artinya diri pribadi, jadi tepo 

saliro adalah sikap individu untuk mengontrol pribadinya 

berdasarkan kesadaran diri. Tepo seliro membuat masyarakat 

meletakan dirinya dalam tata pergaulan sosial berdasarkan 

keputusan diri dan kesukarelaan hati (Suseno, 2001: 61).  

Menurut Herususanto, tepo saliro merupakan sikap dan 

perlakuan seseorang terhadap orang lain. Sikap dan perlakuan ini 

dapat bersifat negatif dan positif. Sifat yang negatif, berarti bahwa 

sebagai manusia kita merasa tidak senang bila diperlakukan tidak 

baik oleh orang lain. Sikap dan tindakan kita hendaknya tidak 

membuat orang lain tidak senang, tidak membuat orang lain benci 

dan marah. Sifat tepo saliro yang positif berati bahwa kita merasa 

senang dan bahagia bila orang lain berperilaku baik terhadap kita. 

Sikap dan tindakan kita hendaknya juga berusaha bersikap baik 

terhadap orang lain (Herusatoto, 1987: 94). 
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Wujud tepo saliro adalah sikap menjaga hubungan baik 

dalam segala bidang. Hubungan yang baik dalam masyarakat 

terkait dengan peranan masing-masing anggota masyarakat. 

Hubungan tepo saliro yang paling menonjol tampak dalam sikap 

dan tindakan: 

a).  Sikap dan tindakan antara golongan yang dianggap lebih tua 

dengan golongan yang lebih  muda: 

(1). Golongan muda akan datang pada golongan tua untuk 

bertandang (sowan) dan menengok kesehatan (tuwi 

kasugengan). Golongan muda biasanya datang dengan 

atur pisungsung atau menyampaikan sesuatu yang 

biasanya berupa makanan, sebagai tanda kasih dan 

hormat. 

(2). Sungkem atau menghaturkan sembah. Tindakan ini 

diartikan mohon izin atau restu dari yang muda pada yang 

lebih tua. 

(3). Golongan tua akan memberikan puji pangestu (doa restu), 

suwuk sembur,  japa mantra (sugesti) agar golongan 

muda dapat dengan kuat dan tabah menghadapi berbagai 

peristiwa. Tindakan ini kadang dilakukan dengan cara 

meniupkan doa-doa pada ubun-ubun golongan muda. 

(4).  Golongan tua memberi wejangan (petuah dan petunjuk) 

dan paring sangu (bekal) pada golongan muda. Petunjuk 
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dan bekal ini dapat berupa pelajaran hidup atau benda 

yang berkasiat (Herususanto, 2003: 94). 

b). Kerukunan keluarga 

(1). Lung tinulung (bantu membantu).  

  Lung tinulung merupakan usaha untuk mencapai 

kerukunan. Nilai kerukunan menjadi alasan untuk 

membantu sanak saudara yang jauh sekalipun, bahkan 

apabila mereka tidak disukai dan kita sebenarnya merasa 

tidak peduli pada mereka. Alasan kerukunan 

mengakibatkan munculnya sikap menerima saudara 

dirumahnya sendiri serta kesediaan menyelenggarakan 

kebutuhan saudaranya tersebut (Suseno, 2001: 48).  

(2). Dalam pembagian warisan 

Orang Jawa memiliki hukum waris yang didasarkan 

pada sistem adat. Adat itu menggunakan simbol sepikul 

segendong, yang artinya satu pikul dan satu bakul. Anak 

laki-laki Jawa mendapat warisan sepikul, atau dua pertiga 

bagian. Pembagian ini dilakukan berdasarkan kebiasaaan 

didesa, dimana laki-laki membawa barang dengan cara 

dipikul. Anak perempuan mendapat bagian sepertiga 

bagian, sesuai kebiasaan dimana seseorang perempuan 

membawa barang dengan cara ditempatkan pada suatu 

bakul, kemudian digendong dengan selendang atau kain di 
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punggungnya (Herususanto, 1987: 95). Masing-masing 

personal hendaknya menyadari kedudukan dan posisinya, 

sehingga tidak perlu terjadi perebutan warisan yang 

akhirnya mencerminkan hubungan keluarga yang tidak 

rukun.   

c). Hubungan sosial dengan masyarakat 

(1).  Musyawarah atau rembug 

Musyawarah atau rembug merupakan kebiasaan dan 

usaha untuk menjaga kerukunan. Musyawarah atau 

rembug, yaitu proses pengambilan keputusan dengan 

saling berkonsultasi. Musyawarah atau rembug adalah 

prosedur dimana semua suara dan pendapat didengarkan. 

Semua suara dan pendapat dianggap benar dan membantu 

untuk memecahkan masalah. Musyawarah berusaha untuk 

mencapai kebulatan kehendak atau pikiran. Kebulatan itu 

merupakan jaminan kebenaran dan ketepatan keputusan 

yang akan diambil. Kebenaran termuat dalam kesatuan dan 

keselarasan kelompok yang bermusyawarah. Kebenaran 

tidak dicari diluar kelompok, atau mereka yang paling 

berkuasa (Suseno, 2001: 51).  

Rembug membutuhkan rasa tepo saliro untuk 

menghormati kepentingan dan pendapat orang lain. 

Rembug juga mengandung sifat gotong-royong, dimana 
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setiap individu dalam kelompok akan bersama-sama 

berusaha untuk mencapai kesepakatan bersama. 

 

2. Berlaku hormat 

Kaidah hormat termasuk kaidah sosial yang berperan dalam 

interaksi masyarakat Jawa. Kaidah hormat berfungsi menjaga keselarasan 

hubungan antar anggota masyarakat. Implikasi sikap hormat akan terkait 

dengan budi pekerti yang menyangkut ungah-ungguh dan tata krama jawa 

(Endraswara, 2003a: 83).  

Tata krama yaitu aturan tindak tanduk yang layak dalam situasi 

tertentu. Interaksi antara dua orang dalam hubungan sosial ditempatkan 

berdasarkan pernyataan hormat sesuai kedudukan yang dimilikinya. 

Keluarga Jawa mengenal jenjang-jenjang turunan dengan perincian 

kasepuhan (orang yang lebih tua) dan kanoman (orang yang lebih muda) 

berdasarkan urutan silsilah (Geertz, 1982: 22).   

Orang Jawa, mendidik anak mereka sejak dini agar fasih 

mempergunakan sikap hormat yang tepat. Menurut Hildred Greetz, 

pendidikan itu tercapai melalui tiga perasaan yang dipelajari anak Jawa 

dalam situasi yang menuntut sikap hormat (Suseno, 2001: 63). Tiga 

perasaan ini merupakan kesinambungan perasaan yang mempunyai fungsi 

sosial untuk memberi dukungan psikologis terhadap tuntutan prinsip 

hormat (Endraswara, 2003a: 83). 
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 Tiga perasaan tersebut, yaitu; Wedi, isin dan sungkan. Wedi berarti 

takut, baik dari ancaman fisik maupun rasa takut terhadap akibat yang 

tidak baik  yang disebabkan oleh suatu tindakan. Anak belajar untuk 

merasa wedi terhadap orang yang harus dihormati. Anak dipuji jika 

bersikap wedi terrhadap orang yang lebih tua dan terhadap orang asing 

(Suseno, 2001: 63) 

Isin berarti malu, malu-malu, merasa bersalah, dan sebagainya. 

Belajar untuk mengerti malu (ngerti isin) adalah langkah pertama kearah 

kepribadian Jawa yang matang. Ora ngerti isin atau tidak tau malu, 

merupakan kritik yang tajam. Rasa isin dikembangkan pada anak dengan 

membuat dia malu di hadapan tetangga, tamu dan sebagainya. Tindakan 

ini dilakukan jika anak melakukan sesuatu yang pantas di tegur (Suseno, 

2001: 64). 

Menurut Hildred Geertz (1961), sungkan adalah rasa hormat yang 

sopan terhadap atasan atau sesama yang belum dikenal. Sungkan 

merupakan pengekangan halus terhadap kepribadian diri sendiri demi rasa 

hormat terhadap pribadi lain. Sungkan merupakan perasaan yang dekat 

dengan isin. Sungkan  adalah malu dalam arti yang lebih positif (Suseno, 

2001: 65).  

a. Sikap hormat dalam hubungan keluarga. 

Orang tua Jawa secara ritual dan moral lebih unggul terhadap 

anak-anaknya. Orang Jawa tidak hanya tergantung pada asuhan materiil 

tetapi juga pada maaf dan restu orang tua. Orang Jawa memohon restu 
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untuk kesehatan jasmani dan kesejahteraan rohani pada orang tua 

mereka sebagai tanda penghormatan. Anak-anak harus menghormati 

dan mematuhi (ngajeni) orang tua mereka. Penghormatan pada orang 

tua dinyatakan dengan kepatuhan dan penggunaan bahasa yang sopan 

(Mulder, 1985; 41).  

Rasa hormat dan patuh anak dinyatakan dengan sikap tunduk. 

Sikap tunduk biasanya ditunjukan dengan cara menganggukan kepala 

dan menundukan pandangan mata. Seorang anak hendaknya tunduk 

pada keinginan orang tua (Mulder, 1985: 42). Sikap hormat pada orang 

tua terdorong oleh ungkapan wong tuwa ala-ala malati, maksudnya 

kendati jelek, orang tua itu bertuah. Tindakan dan sikap tidak 

menghormati orang tua akan menimbulkan akibat buruk yang disebut 

kuwalat (Endraswara, 2003a: 83). Belajar bersikap hormat kepada 

orang lain diluar keluarga, dilakukan sebagai langkah menuju 

keselarasan sosial. 

Tampilan etis prinsip hormat. 

1).  Unggah- ungguh  

Unggah-ungguh merupakan konsekuensi logis dari adanya 

pengakuan dan segregasi sosial. Segregasi sosial terwujud dalam 

bentuk perbedaan derajat dan kedudukan. Masyarakat Jawa terbagi 

dalam golongan masyarakat bawah atau disebut wong cilik dan 

masyarakat dengan label priyayi. Kedudukan seseorang tergantung 

pada sejumlah sistem tataran yang berbeda-beda. Kedudukan ini 
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sifatnya bebas, dapat dimilki lebih dari satu, dapat berbenturan 

atau memperkuat satu sama lain. Seseorang dapat berkedudukan 

tinggi pada jenjang tataran yang satu tetapi rendah pada tataran 

yang lain. Sistem tataran meliputi seks, umur komparatif, 

kekayaan, jabatan dan cara hidup (lapisan priyayi) (Geertz, 1982: 

23). Sistem tataran yang menentukan kedudukan manusia Jawa ini 

penting untuk menentukan tata pergaulannya dalam masyarakat. 

Umur dijadikan ukuran dalam bersikap hormat. Ukuran umur 

membagi masyarakat dalam golongan orang tua atau sesepuh dan 

golongan muda atau lazim disebut nom-noman.  

Unggah-ungguh mencakup beberapa perbuatan baik dalam 

berbicara maupun bertindak, seperti: 

(a).  Ragam bahasa  

Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang berlapis. 

Masyarakat berlapis pada umumnya mengenal tingkatan 

bahasa daerah (Ayatrohaedi, 1989a: 6). Kaidah hormat dalam 

bahasa dapat tercermin melalui tampilan sikap, tingkah laku, 

sinar muka, pemilihan kata dan lagu dalam berbicara 

(Suseno, 2001: 62). Pada masyarakat Jawa tingkatan bahasa 

terdiri dari: 

(1). Ngoko, yaitu bahasa Jawa yang biasanya digunakan oleh 

orang-orang yang mempunyai tingkat kedudukan yang 

sederajat. 
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(2). Krama madya, yaitu bahasa campuran antara bahasa 

krama dan bahasa ngoko yang dipakai dalam 

pembicaraan antara seorang dengan orang lain yang 

lebih rendah derajatnya, tapi umumnya digunakan untuk 

bericara dengan orang yang lebih tua. 

(3). Krama inggil, yaitu bahasa yang digunakan dalam 

pembicaraan antara seorang dengan orang yang 

dihormatinya.  

Bahasa bagongan atau bahasa kedaton adalah bahasa 

yang khusus digunakan di lingkungan keraton.. Bahasa ini 

khusus digunakan oleh para abdi dalem selama di lingkungan 

istana. Bahasa ini tidak menunjukan perbedaan status, karena 

semua tingkatan yang ada di keraton menggunakan bahasa 

bagongan (Ayatrohaedi. 1989a: 7). Tata krama berbicara erat 

kaitannya dengan tata krama yang lain, seperti sikap duduk, 

sikap menasehati dan dinasehati dan sebagainya.  

Tata krama duduk pada masyarakat Jawa masih diatur. 

Aturan ini berlaku untuk tata cara duduk dengan kursi 

maupun duduk tanpa kursi. Duduk dengan kursi tidak 

memperkenankan golongan muda untuk duduk pada posisi 

yang lebih tinggi dan bertumpang kaki. Duduk dilantai 

umumnya dilakukan dengan bersila (bagi laki-laki) dan 

bersimpuh bagi kaum perempuan (Ayatrohaedi, 1989a: 8). 
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(b). Penampilan diri. 

Penampilan diri dapat menyertai ungah-ungguh 

berbicara. Sikap hormat dalam penampilan diri dapat 

ditunjukan dengan berbagai cara, antara lain: sikap badan, 

tangan, nada suara, istilah menyapa dan cara berpakaian yang 

dianggap sesuai dengan keadaan dan kedudukan (Geertz, 

1982: 23). 

 Etika Jawa secara garis besar disampaikan melalui dua cara. 

Pertama melalui pituduh (wejangan, anjuran) yang isinya memberikan 

nasihat berupa anjuran. Kedua melalui pepali (wewaler) artinya larangan 

agar orang Jawa menjauhi perbuatan yang tidak baik. Nasehat dan 

larangan merupakan inti budi pekerti atau etika. Tujuan pemberian nasehat 

dan larangan adalah keadaan selamat atau slamet. Budi pekerti atau etika 

bagi masyarakat Jawa merupakan suatu keharusan. Budi pekerti atau etika 

Jawa disampaikan dari pihak tertentu kepada pihak lain yang memiliki 

posisi tidak sama (bertingkat). Etika Jawa dijalankan sebagai usaha untuk 

menjaga keselarasan hidup manusia (Endraswara, 2003a: 37).   
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BAB IV 

PENGGAMBARAN WIRACARITA RAMAYANA PADA RELIEF CANDI 
PRAMBANAN, JAWA TENGAH 

 

Cerita Ramayana adalah cerita kepahlawanan yang biasa disebut dengan 

epos atau wiracarita. Wiracarita Ramayana berasal dari kebudayaan Hindu yang 

sarat dengan ajaran agama. Wiracarita Ramayana yang asli ditulis oleh Walmiki 

pada awal abad Masehi. Wiracarita ini ditulis dalam 24.000 seloka dan terbagi 

menjadi 7 kanda (bagian cerita). Ramayana berasal dari kata Rama dan Ayana 

yang berarti pengembaraan Rama. Karya Walmiki kemudian berkembang menjadi 

3 versi. (Ensiklopedi Indonesia, 1997: 75) 

Menurut sebuah berita Tiongkok dinyatakan bahwa pada sekitar tahun 

664- 665 Masehi, datang seorang pendeta bernama Hwu Ning ke Ho-ling 

(Kalingga). Hwu Ning bermukim di Ho-ling selama 3 tahun. Hwu Ning berhasil 

mengadakan kerjasama dengan seorang sarjana asli Indonesia yang bernama Joh-

Na-Po-Tolo (dalam ejaan Tiongkok) atau dalam bahasa Indonesia dibaca 

Jnanabadra (Sutjipto, 1957:6). 

Wiracarita Ramayana pertama kali muncul di Indonesia ditulis dalam 

bentuk puisi Jawa kuno. Cucu Jnanabadra yaitu Yogiswara menterjemahkan kitab 

Ramayana dalam bahasa Kawi pada tahun 903 Masehi. Terjemahan ini kemudian 

disebut kitab Ramayana Kakawin (Claire Holt, 1957; Skripsi Widari, 1985: 10). 

Kitab ini dinilai sebagai sebuah kitab yang tergagah dan terindah diantara kitab-

kitab bahasa Jawa kuno lainnya. Kitab Ramayana kakawin menjadi  bekal 

kebatinan bagi masyarakat Jawa. 
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Ramayana  kakawin ada 2 versi, keduanya sama-sama ditulis dalam 

bahasa Jawa kuno (kawi). Versi yang pertama bersumber pada karya sastra India 

abad 6-7 M. Intinya cerita dalam versi yang pertama ini adalah Ravanavadha atau 

kematian Rama. Kisah Ravanavadha ini merupakan gubahan seorang pujangga 

India yang bernama Bhattikawya. Versi yang kedua disebut Uttarakandha, pupuh 

1-17 kisahnya sama dengan Ravanavadha, tetapi akhir ceritanya berbeda karena 

diilhami karya Walmiki. Perbedaan yang mencolok diantara dua versi ini adalah 

pada Ravanavadha Rama dan Sita bertemu kembali dan bahagia, sedangkan pada 

uttarakandha, Rama terpengaruh rakyat yang sangsi dengan kesucian Sita. Rama 

mengusir Sita yang sedang mengandung. Sita kemudian melahirkan anak kembar  

yang di beri nama Kusa dan Lawa, sedangkan Sita akhirnya ditelan bumi.  

Menurut Kern dan Stutterheim, Ramayana kakawin ditulis pada masa 

Kediri (abad 11-13). Poerbatjaraka dan Hooykass berpendapat, Ramayana 

kakawin ditulis pada masa Mataram Hindu dibawah pemerintahan Balitung (abad 

9-10). Pendapat Poerbatjaraka ini kemudian disepakati banyak ahli. Penulisan 

Ramayana kakawin dalam bahasa Jawa baru diusahakan oleh Josodipuro I (Pane, 

1952: 137). 

Menurut  Wojo Warsito (1976: 94-95) Kisah Ramayana terdiri dari 4 jilid 

yang didalamnya berisi 7 kanda atau bagian cerita: 

1. Balakanda. Bagian ini mencerita kisah Rama waktu masih kecil. Bagian ini 

penuh dengan cerita ajaib atau mithe dari kaum Brahmana. ceritanya hampir 

seperti kisah Mahabarata. 
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2. Ayodyakandha. Bagian ini menceritakan keadaan istana Ayodya. Rama dan 

Sita berangkat ke hutan untuk hidup dalam pengasingan selama 14 tahun. Ayah 

Rama meninggal dunia karena kesedihannya. Bharata, adik Rama mencoba 

menghalangi Rama untuk berangkat ke hutan akan tetapi usahanya gagal. Rama 

menyerahkan sepasang selop kepada Bharata sebagai tanda bahwa Bharata 

memerintah istana Ayodya atas perintah Rama. 

3. Aranyakanda. Bagian ini menceritakan pengalaman Rama selama perjalanan. 

Penculikan Sita oleh Rawana. Pertempuran Jatayu dengan Rawana untuk 

menolong Sita, tetapi usaha Jatayu gagal. 

4. Kishkindhakanda. Kiskhindha ialah ibu kota Sugriwa, raja kera. Sugriwa 

meminta pertolongan pada Rama untuk mengambil kembali tahta kerajaan dan 

permaisurinya yang diambil oleh Subali atau Valin (saudara kembar sugriwa). 

Sesudah mengalahkan Valin (Subali), Sugriwa berjanji membantu Rama untuk 

mencari Sita. Hanoman penasehat Sugriwa bersama-sama dengan Anggadha 

disertai pasukan kera, berangkat mencari Sita. 

5. Sudrakanda. Bagian ini sangat bagus. Hanoman pada waktu itu mempunyai 

kesaktian demikian rupa hingga dapat menjelma menjadi apa saja. 

Digambarkan keadaan negara Alengka, melukisan Rawana di tengah istri-

istrinya. Bagian ini menjelaskan pertemuan Hanoman dengan Sita untuk 

sampaikan pesan Rama. 

6. Yuddhakanda. Bagian ini berisi cerita pertempuran besar antar Rama dan 

Rawana. Wibisana (saudara Rawana) bersama dengan 4 raksasa berbalik ikut 
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membela  Rama. Keberpihakan mereka disbabkan karena Rawana tidak mau 

mendengar nasehat mereka. 

7. Uttarakanda. Bagian ini penuh dengan tambahan yang terdiri dari cerita-cerita 

ajaib dan mithe dari kaum Brahmana. ceritanya menyerupai Mahabarata dan 

Purana. Sepertiga bagian membicarakan Rama dan Sita, mereka kembali ke 

Ayodya. Rakyat Ayodya merasa ngeri kepada Sita yang pernah dipangku oleh 

Rawana. Rama mengadakan upacara kurban acvamedha di dalam hutan 

Walmiki. Sita masuk dalam api kurban dan hilang ditelan bumi. Rama 

kemudian hidup sebagai pertapa di hutan Walmiki. Hutan Walmiki terletak di 

antara 2 batang sungai Kuci dan Lava. Kucilava ini adalah nama untuk orang 

yang mata pencaharianya memperdendangkan nyanyian.  

Relief Ramayana di Prambanan menurut Zoetmulder (1983) terdapat 

banyak perbedaan dengan kakawin. Hal ini dibenarkan Sri Soejatmi Satari dalam 

tulisannya Penerapan Karya Sastra Hindu Pada Relief Candi. Beberapa adegan 

dinilai menyimpang dari naskah Ramayana Jawa Kuno, tetapi lebih sesuai dengan 

isi naskah Hikayat Seri Rama dalam sastra Melayu Klasik, misalnya adegan Rama 

memanah seekor gagak yang mencuri dendeng yang sedang dijemur oleh Sita. 

Adegan lain yang diambil dari Hikayat Seri Rama menggambarkan Laksmana 

mempersembahkan air minum dalam seruas buluh kepada Rama, tanpa 

mengetahui bahwa sebenarnya air tadi sebenarnya air mata raja kera Sugriwa yang 

sedang menangis diatas pohon. Cerita ini berbeda dengan naskah India karangan 

Walmiki ceritanya berakhir dengan diterimanya Sita di haribaan Dewi Perthiwi. 
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Relief Prambanan berakhir dengan adegan dibuangnya Sita ke hutan, ke pertapaan 

Walmiki. (Satari, 1983: 24). 

Relief wiracerita Ramayanan pada Candi Prambanan dimulai dari pagar 

langkan sebelah kiri pintu masuk sebelah timur pada candi Siwa di lanjutkan pada 

candi Brahma. Untuk dapat mengamati dan menyimak alur cerita wiracarita 

Ramayana di  Prambanan dapat dilakukan dengan berjalan menganankan candi. 

Berjalan melingkar searah jarum jam, cara seperti ini disebut dengan Pradaksina. 

Pada Candi Siwa terdapat 24 panel relief Ramayana sedangkan pada candi 

Brahma terdapat 30 Panel relief Ramayana (lihat lampiran 8). Berikut ini akan 

disajikan beberapa adegan relief Wiracarita Ramayana. Wiracarita Ramayana ini 

dipaparkan pada setiap panil yang dibagi lagi dalam beberapa adegan. Cerita 

Ramayana yang akan disajikan disarikan dari beberapa sumber dan telah diamati 

langsung oleh penulis. Sumber tertulis yang digunakan adalah buku Aneka Candi 

Kuno Di Indonesia karangan Soetarno (1998) dan buku The Ramayana Reliefs Of 

Prambanan karangan Moertjipto.(1991b) 

Beberapa sumber, menyebutan nama tokoh-tokoh dalam wiracarita 

Ramayana dengan nama yang berbeda. Perbedaan ini terkait dengan penjawaan 

nama-nama India, misalnya Rawana (India Ravana, ejaan V=W) biasa disebut 

dengan Rahwana atau dalam dunia pewayangan dikenal dengan nama Dasamuka. 

Nama tokoh Laksmana biasa disebut dengan nama Lesmana. Di Indonesia nama 

Sita disebutan dengan nama Sinta. Tokoh Walin sama dengan Subali (nama 

saudara kembar Sugriwa) serta beberapa pergeseran nama lainnya. 
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A. Penggambaran Wiracrita Ramayana pada Relief Candi Siwa, Kompleks  
Candi Prambanan, Jawa Tengah. 

 
Panil 1 

Adegan 1:  Dewa Wisnu berada di surga Tushita, ia duduk di singgasana yang 

berbentuk ular. Dewa Wisnu  baru muncul dari dalam laut yang 

penuh ikan. Di belakang Wisnu, terlihat burung garuda yang 

sedang memberikan bunga teratai biru kepada Dewa Wisnu. Di 

depan Wisnu, terlihat lima dewa pendamping yang menyertai 

Dewa Wisnu untuk turun ke bumi menindak kejahatan yang 

dilakukan Rawana.  

Adegan 2:  Terlihat negeri Ayodya dan keadaan kraton milik Raja Dasaratha. 

Raja Dasaratha dan istrinya sedang duduk berbincang, tiba-tiba 

datanglah seorang abdi dalem yang mengatakan ada tamu ingin 

menghadap. Di belakang Dasaratha, terlihat seorang putri dan di 

depan Dasaratha terlihat keempat Puteranya. Diantara empat putra 

itu terdapat Rama sebagai titisan Wisnu yang sudah ditakdirkan 

untuk membunuh Rawana.  

Panel 2 

Raja Dasaratha pada suatu hari kedatangan tamu seorang pertapa yang 

bernama Wiswamitra. Wiswamitra datang menghadap, ia duduk di tempat 

yang agak tinggi. Wiswamitra meminta Rama untuk menolongnya membunuh 

para raksasa yang mengganggu sewaktu ia mengadakan sajian korban. Di 

sebelah raja Dasaratha duduk tiga orang istrinya: Kausalya (yang melahirkan 

Rama), Kaikayi (ibu dari Bharata), dan Sumitra (ia memiliki dua orang anak 
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laki-laki yaitu Laksmana dan Satrughna). Di sebelah kanan panil terlihat Rama 

dan saudaranya, Laksmana. 

Panel 3 

Wiswamitra, Rama dan Laksmana dalam perjalanan ke tempat pertapa 

Wiswamitra. Mereka melalui hutan yang sedang tidak aman. Keadaan tidak 

aman ini disebabkan oleh perbuatan raksasa perempuan yang bernama Tataka. 

Wiswamitra, Rama dan Laksmana bertemu dengan Tataka dan Rama berhasil 

membunuhnya. 

Panel 4 

Adegan 1: Wiswamitra terlihat sedang duduk dan bermeditasi di 

pertapaannya. Para raksasa terlihat sedang merusak tempat 

pertapaan Wiswamitra.  

Adegan 2: Rama dan Laksmana membunuh para raksasa yang merusak 

pertapaan Wiswamitra. Pemimpin raksasa yang bernama Marici 

terlempar ke laut dan raksasa lainnya terbunuh. Wiswamitra 

mengadakan korban dengan saji-sajian untuk mensyukuri keadaan 

yang kembali aman.  

Panel 5 

Adegan 1:  Di kerajaan Mantilireja, rajanya Janaka mengadakan sayembara. 

Sayembara itu berbunyi: ‘siapa yang dapat menarik panah gaib 

dari Janaka, ia akan dinikahkan dengan putrinya, Sita’. 

Adegan 2:  Rama turut andil dalam sayembara itu. Rama dapat menarik panah 

gaib Janaka dengan mengikuti anjuran Wiswamitra. Di dekat 



 96

Rama terlihat Sita beserta para pengiringnya. Sita kemudian 

menjadi istri Rama kerena Rama menang dalam sayembara. 

Panel 6 

Adegan 1:  Rama, Sita, dan laksmana kembali ke Ayodya. 

Adegan 2: Rama, Laksmana dan Sita bertemu dengan Rama Parasu 

(berjanggut). Rama Parasu mendengar bahwa Rama mampu 

menarik panah Janaka. Rama Parasu menantang Rama untuk 

menarik panahnya dan jika berhasil maka Rama boleh 

membunuhnya, tetapi jika gagal Rama Parasu akan membunuh 

Rama. 

Adegan 3: Rama terbukti dapat menarik panah Rama Parasu, tetapi Rama 

tidak mau membunuh Rama Parasu. Rama hanya meminta Rama 

Parasu untuk melepaskan apa yang menjadi miliknya. Rama 

Parasu memilih melepaskan sorga yang dimilikinya. Rama 

kemudian memanah Rama Parasu hingga lenyap. 

Adegan 4:  Di kerajaan Ayodya, raja Dasaratha merasa dirinya sudah tua dan 

memutuskan untuk mengangkat Rama sebagai penggantinya. Raja 

Dasaratha dan istrinya mempersiapkan pesta untuk pengangkatan 

Rama.  

Panel 7 

Adegan 1:   Rama diangkat sebagai putra mahkota dengan upacara-upacara. Di 

luar keraton sudah diadakan saji-sajian dan seluruh kota sedang 

dihias. 
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Adegan 2: Kaikayi, istri kedua Dasartha, mengetahui bahwa Rama akan 

diangkat menjadi Raja menggantikan Dasaratha. Kaikayi datang 

menghadap raja Dasaratha dengan memberi peringatan bahwa 

dahulu Raja Dasaratha pernah berjanji  kepada Kaikayi untuk 

meluluskan 2 permintaannya.  Kaikayi meminta membatalkan 

pengangkatan Rama dan membuang Rama ke hutan selama 14 

tahun. Kaikayi bermaksud mengangkat Baratha (anak Kaikayi) 

untuk menggantikan Raja Dasaratha. 

Adegan 3: Rama, Sita dan Laksmana berangkat kehutan untuk menjalani 

pembuangannya. 

Panel 8 

Raja Dasaratha meninggal karena merasa sangat sedih dengan 

pembuangan Rama. Jenazah Raja Dasaratha diistirahatkan di dalam peti dan 

kemudian akan dikremasi. Kausalya dan Baratha membagi-bagikan zakat 

kepada para Brahmana. Rakyat Ayodya turut serta dalam prosesi kremasi. 

Panel 9 

Bharata mengunjungi Rama di hutan dan meminta kepada Rama agar 

mau kembali ke Ayodya, memegang pemerintahan kerajaan. Rama menolak 

permintaan Bharata. Rama dan Baratha akhirnya bersepakat, bahwa Baratha 

tetap menjadi raja di Ayodya untuk mewakili Rama karena Rama akan 

meneruskan darmanya. Rama menyerahkan sandalnya kapada Baratha sebagai 

tanda bahwa Baratha memerintah Ayodya atas nama Rama. 
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Panel 10 

Perjalanan Rama, Sita dan Laksmana di dalam Hutan. Sita diculik oleh 

raksasa Wirada, tetapi Rama dan Laksmana dapat merebut Sita kembali. 

Raksasa berhasil dibunuh. 

Panel 11 

Rama, Sita dan Laksmana tinggal di dalam hutan. Sita meletakkan 

daging kijang di luar tempat tinggalnya (tergantung di atas pohon, terlihat dua 

ekor kera). Seekor burung gagak akan mencuri daging tersebut, namun saat 

akan diusir oleh Sita, burung gagak itu menyerangnya. Sita lari kepada Rama, 

kemudian Rama melepaskan panahnya ke arah burung gagak itu. Burung 

gagak melarikan diri dan terus dikejar oleh mata panah Rama, sehingga 

burung tersebut kembali pada Rama untuk meminta pertolongan. Panah Rama 

yang telah dilepaskan itu tetap harus mengenai sasarannya. Rama meminta 

pada burung gagak untuk memilih bagian tubuh mana yang harus dikenai 

panah, kemudian burung gagak itu meminta agar salah satu matanya saja yang 

terkena panah. Panah di bawah lengan Rama terlihat menembus kepala burung 

gagak, dan burung itu kemudian lenyap. 

Panel 12  

Adegan 1: Sarpakenaka adalah adik Rawana. Sarpakenaka adalah seorang 

raksesi (raksasa wanita). Ia menyamar sebagai putri cantik dan 

menyatakan cinta pada Rama. Sarpakenaka memberikan hadiah 

pada Rama agar mau mengawininya. Rama menolaknya dan 
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menunjuk Laksmana untuk menggantikannya, tetapi Laksmana 

pun menolak. 

Adegan 2:  Laksmana menolak, tetapi karena Sarpakenaka terus 

mengganggunya, Laksmana menjadi marah. Laksmana kemudian 

memotong telinga dan hidung Sarpakenaka. Sarpakenaka merasa 

tidak terima dan mengadukan hal itu pada Rawana, kakaknya. 

Adegan 3:  Sita dijaga oleh Laksmana, sedangkan Rama mengejar kijang 

kencana yang memperlihatkan diri. Kijang kencan itu sengaja 

menampakkan diri dengan tujuan agar Rama meninggalkan Sita. 

Kijang kencana itu adalah penjelmaan raksasa Marica. Marica 

menyamar sebagai kijang kencana atas perintah Rawana. Rama 

memanah kijang kencana. Marica keluar dari badan kijang 

kencana dengan mengaduh kesakitan menirukan suara Rama. Sita 

yang mendengar suara itu berpikir bahwa Rama dalam bahaya, 

oleh karena itu ia memerintahkan Laksmana untuk pergi menolong 

Rama. 

Panel 13 

Adegan 1:    Sita sendirian setelah Laksmana pergi menolong Rama.  

Adegan 2:  Rawana menyamar sebagai pertapa, mendekati Sita untuk 

meminta nasi. Tangan Sita di tarik paksa oleh pertapa itu saat Sita 

hendak menyerahkan nasi yang dimintanya. Pertapa itu ternyata 

adalah penjelmaan Rawana. 
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 Adegan 3:  Rawana berhasil menculik Sita, setelah berganti rupa lagi sebagai 

raksasa, ia  membawa Sita terbang ke langit. Jatayu yang 

melihatnya terus mengejar dan menyerang Rawana. Jatayu kalah 

dalam pertempuran itu, tetapi Sita sempat memberikan cincinnya 

kepada Jatayu. 

Adegan 4:  Rama dan Laksmana terlihat sangat murung mengetahui Sita tidak 

lagi berada ditempatnya. Jatayu datang mengabarkan apa yang 

sebenarnya terjadi. Jatayu menyerahkan cincin Sita kepada Rama 

sebelum akhirnya mati. 

Adegan 5:  Kabandha adalah seorang dewa yang terkutuk, ia berganti rupa 

menjadi raksasa tanpa kepala (dalam gambar relief tetap 

berkepala), dan mukanya terdapat diperut. Kabandha, menjumpai 

Rama dan Laksmana dalam perjalanannya. Raksasa itu menantang 

Rama dan Laksmana untuk berperang. Rama melepaskan anak 

panahnya untuk membinasakan Kabandha. Kabandha berganti 

rupa, kembali menjadi dewa dan terbang ke surga.  

Panel 14 

Rama dan Laksmana dalam perjalanannya yang lebih lanjut menjumpai 

seekor buaya penjelmaan Dewi dari surga yang terkutuk. Rama melepaskan 

panahnya, buaya tersebut kembali menjelma menjadi Dewi kayangan dan 

kemudian terbang ke surga. 
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Panel 15 

Rama dan Laksmana bertemu dengan Hanoman. Hanoman adalah kera 

putih yang menjadi patih di kerajaan Kiskendha. Hanoman menganjurkan 

pada Rama untuk datang menemui Sugriwa, raja kera di Kiskendha. 

Panel 16 

Adegan 1: Rama sudah lelah dan haus. Rama meminta Laksmana untuk 

mencarikannya air. 

Adegan 2: Laksmana mengambil air  dengan tempat anak panah (Jawa, 

endhong). Airnya yang diminumnya terasa asin. Air itu ternyata 

adalah air mata Sugriwa yang sedang menangis di atas pohon. 

Sugriwa menangis  karena kehilangan kedudukannya sebagai raja 

dan permaisuri direbut oleh Subali (saudara kembarnya). 

Adegan 3:  Sugriwa berjanji akan melawan Rawana dan mencarikan Sita, 

apabila Rama bersedia membantunya merebut kembali kerajaan 

dan permaisurinya. 

Panel 17 

Sugriwa meminta Rama untuk menunjukkan kekuatan dan 

kecakapannya memanah, lalu Rama melepaskan anak panahnya. Panah yang 

dilepaskan Rama mampu menembus tujuh batang pohon kelapa yang berderet. 

Panel 18 

Adegan 1: Rama, Laksmana dan Sugriwa sampai di Kiskendha. Mereka 

mendiskusikan strategi untuk melawan Subali. Rama meminta 
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Sugriwa untuk berganti rupa menjadi Subali agar dapat 

membedakan kedua saudara kembar itu. 

Adegan 2:  Peperangan besar terjadi antara Subali dan Sugriwa. Sugriwa telah  

menggunakan tanda daun-daunan sebagi pembeda dari saudara 

kembarnya, maka Rama dapat mengenali mana Subali dan 

kemudian memanahnya hingga tewas. 

Adegan 3: Sugriwa kembali menjadi raja kera dan mendapatkan kembali 

permaisurinya. Anak Subali dijadikan putra mahkota. Diadakan 

pesta meriah untuk merayakan kemenangan tersebut. Pesta 

diadakan bersama para kera dan anak-anak Sugriwa.  

Panel 19 

Adegan 1: Rama, Laksmana, dan Sugriwa bersama-sama pergi ke tempat 

perundingan untuk mengatur rencana menyelamatkan Sita. 

Tempat perundingan itu berada pada suatu pantai.  

Adegan 2: Rama, Laksmana dan Sugriwa sedang berunding untuk 

menetapkan rencana dan mengatur strategi untuk melawan 

Alengka. 

Adegan 3: Sugriwa dengan di iringi oleh pasukan perangnya mengusulkan 

pada Rama dan Laksmana untuk mengirimkan Hanoman untuk 

melihat keadaan Sita di Alengka. Di belakang Rama terdapat istri-

istri Sugriwa yang berparas manusia cantik. Istri-istri Sugriwa ini 

menjadi pengisi ruangan istana kera, dan terlihat kera-kera yang 

berada di atas atap istana. 
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Adegan 4: Hanoman pergi ke Alengka dengan mendaki gunung Mahameru 

dan menyeberangi  lautan.  

Panel 20 

Adegan 1: Hanoman telah sampai di petamanan istana raja Rawana. 

Hanoman bersembunyi di belakang tumbuh-tumbuhan, tetapi 

diketahui oleh abdi perempuan Rawana yang bernama 

Trijata.Trijata mengatakan pada Sita bahwa ia melihat kera di 

taman. 

Adegan 2:   Hanoman bertemu dengan Sita dan menceritakan maksud dan 

tujuannya. Hanoman mengatakan bahwa Rama akan segera 

menjemput Sita untuk pulang kembali ke rumah. 

Panel 21 

Adegan 1:  Kedatangan Hanoman diketahui Rawana. Hanoman tertangkap 

oleh para raksasa dan akan dihukum bakar. Hanoman di bungkus 

dan di ikat dengan kain, setelah dibungkus, ekor Hanoman 

dibakar.  

Adegan 2:  Hanoman dapat melepaskan diri dan dengan ekornya yang 

terbakar ia meloncat-loncat di atas atap rumah-rumah dan 

membakar Alengka. 

Panel 22 

Hanoman kembali ke Kiskendha, ia mencerikan kejadian yang dialami 

dan melaporkan tugasnya di Alengka. 
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Panel 23 

Rama marah kepada dewa laut, karena dewa Laut tidak menghiraukan 

permintannya. Rama meminta dewa laut menunjukan diri dan memberinya 

nasehat. Rama mengancam akan memanah laut hingga menjadi kering. Dewa 

laut takut kepada Rama, sehingga ia menampakkan dirinya dan memberikan 

nasihat kepada Rama. Dewa laut menasihatkan kepada Rama untuk menbuat 

jembatan menuju Alengka. 

Panel 24 

Adegan 1: Rama, Laksmana dan Sugriwa mengamati para kera yang sedang 

mengangkut dan melemparkan batu ke laut, sedang ikan-ikan 

membantu untuk menyusunnya. 

Adegan 2: Jembatan selesai, Rama, Laksmana dan Sugriwa dengan diikuti 

oleh tentara kera menyeberangi jembatan menuju Alengka. 

 

B. Penggambaran Wiracarita Ramayana Pada Relief Candi Brahma, 
Kompleks Candi Prambanan, Jawa Tengah. 

 
Panel 1 

Rama, Laksmana, Sugriwa, pertapa Wiswamitra, Wibisana dan pasukan 

kera tiba di Alengka. Mereka memusyawarahkan strategi dan langkah-langkah 

yang akan diambil. 

Panel 2 

Pasukan kera menyiapkan diri dan menunggu perintah dari atasannya. 
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Panel 3 

Anggadha (utusan Rama), mengundang Rawana untuk datang ke 

istananya dan meminta Sita dikembalikan. Permintaan Anggadha di tolak 

bahkan daun telinganya dipotong; setelah itu Rawana menutupi telinga 

Anggadha dengan surat ancaman yang ditujukan kepada Rama. 

Panel 4 

Rama merasa sangat terluka, setelah mengetahui apa yang telah dialami 

oleh Anggadha. Rama kemudian mengirim pasukannya untuk menyerang 

Alengka. 

Panel 5 

Pasukan kera siap dikirim ke medan perang 

Panel 6 

Perlawanan seru pun berlangsung. Indrajid (putra mahkota Alengka) 

memanah Rama dan Laksmana dari balik awan. Panah itu menyebabkan 

kedua kuda milik Rama dan Laksmana tidak dapat bergerak. Seekor elang 

berusaha melepas kuda milik Rama dan Laksmana dengan mengganyang 

kepala naga yang berada tepat di mata panah Indrajit. Indrajid akhirnya di 

bunuh oleh Rama. 

Panel 7 

Pertarungan antara Rama dan Laksmana melawan Rawana. Rawana 

mengendarai kereta  pertempuran dan diikuti oleh pasukannya. Dalam 

pertempuran itu Rawana mundur dan melarikan diri. 
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Panel 8 

Raksasa Kumbakarna (adik Rawana) sedang tidur sambil bertapa. 

Kumbakarna harus dibangunkan untuk membantu Rawana melawan Rama, 

Laksmana dan pasukan kera. 

Panel 9 

Kumbakarna bertarung dengan Rama yang dibantu oleh Laksmana, 

Sugriwa dan pasukan kera. Wiswamitra dan Wibisana ikut menyaksikan 

pertempuran itu. Kumbakarna akhirnya terbunuh oleh panah Rama dan 

Laksmana. 

Panel 10 

Kumbakarna terbunuh sebagai seorang ksatria, tubuhnya ditaburi bunga 

oleh para pembantunya. 

Panel 11 

Sita dan Trijata duduk di taman kerajaan Alengka, mereka mendengar 

berita runtuhnya Alengka dan kedatangan Rama. 

Panel 12 

Rawana yang dipandang sebagai simbol kejahatan, akhirnya terbunuh. 

Mayatnya diletakkan ke dalam peti berbingkai emas dan dikerumuni oleh para 

pembantunya. 

Panel 13 

Alengka runtuh, Wiswamitra dan para pengikutnya sangat gembira 

karena mereka dapat hidup dengan damai tanpa diganggu oleh Rawana dan 

raksasa-raksasanya. 
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Panel 14 

Rama dan Sita bertemu dan bersatu kembali. Wibisana ditunjuk untuk 

menjadi raja di Alengka. 

Panel 15 

Rama dan Sita kembali ke Ayodhya, ditemani oleh  Laksmana. Mereka 

disambut oleh Bharata, yang tiba-tiba menyerahkan tahta kepada Rama. Rama 

memerintah Ayodhya, dan kerajaan ini menjadi kerajaan yang makmur dan 

berada di bawah kepemimpinan yang bijaksana. 

Panel 16 

Sita mengandung, tetapi setelah mengetahui hal itu, Rama menjadi 

ingin tahu dan meragukan kesucian istrinya. Rama meragukan kesucian Sita 

karena telah lama Sita berada di wilayah Alengka. Sita dibawa kehutan tanpa 

memberitahukan pada Sita bahwa ia akan diasingkan. Laksmana dikirim untuk 

menemani Sita ke tempat pengasingan. 

Panel 17 

Sita dan Laksmana pergi ke hutan mengendarai kereta kencana. 

Panel 18 

Setibanya di hutan, Laksmana memberitahukan kepada Sita tentang 

tujuan yang sebenarnya dari perjalanan mereka. Sita diliputi kesedihan, tetapi 

tidak dapat melakukan apa-apa selain pasrah pada takdir. 

Panel 19 

Setelah Laksmana kembali ke Ayodya. Sita tinggal sendirian di hutan. 

Di dalam hutan ia bertemu dengan binatang buas. 



 108

Panel 20 

Sita berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya, hingga pada akhirnya 

tiba di padepokan Mpu Walmiki. Sita kemudian tinggal di tempat itu. 

Panel 21 

Sita melahirkan bayi laki-laki kembar yang kemudian diberi nama Kusa 

dan Lawa. 

Panel 22 

Berita tentang kelahiran Sita menyebar, para peri mendatangi 

padepokan Walmiki. Para peri datang untuk memohon kepada Tuhan agar 

bayi Sita diberi kesehatan dan menjadikan mereka ksatria yang hebat. 

Panel 23 

Sita dan dua anak kembarnya pergi ke hutan untuk mencari sayuran dan 

buah-buahan untuk dibawa ke padepokan. 

Panel 24 

Kusa dan Lawa beranjak dewasa, mereka dilatih ilmu memanah oleh 

Mpu Walmiki. 

Panel 25 

Sita meninggal dan bersatu dengan Dewi Perthiwi di surga. Kusa dan 

Lawa dinasihati oleh Mpu Walmiki untuk mencari ayahnya di kerajaan 

Ayodhya. 
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Panel 26 

Mpu Walmiki menemui Kusa dan Lawa untuk pergi ke Ayodhya. 

Mereka tiba di Ayodhya, tetapi mereka dituduh sebagai pengacau pada saat 

Rama sedang mengadakan pengorbanan Aswamedha. 

Panel 27 

Kusa dan Lawa menceritakan kisahnya kepada Rama sesuai yang 

diarahkan oleh Mpu Walmiki. Rama sangat terkejut mendengarnya, kemudian 

Rama meminta mereka tinggal bersama di istana. 

Panel 28 

Mpu Walmiki menceritakan kepada Rama bahwa Kusa dan Lawa 

memang benar-benar anak laki-lakinya. 

Panel 29 

Rama menyesali apa yang telah dilakukan kepada Sita dan anak-

anaknya. Rama memutuskan untuk menyerahkan tahta Ayodhya kepada Kusa 

dan Lawa untuk menebus kesalahnnya. 

Panel 30 

Kusa akhirnya ditasbihkan menjadi Raja Ayodhya sedangkan Lawa 

sebagai Perdana Menterinya. Mereka dilantik oleh para Brahmana dan 

pengikutnya.        

 Dari uraian di atas masih terdapat cerita dibalik suatu peristiwa. Sunardi 

(1993) menjelaskan bahwa majunya Kumbakarna (adik Rawana) ke medan perang 

sesungguhnya didahului perdebatan dengan Rawana. Kumbakarna lebih memihak 

pada Rama karena menurutnya perbuatan Rawana adalah perbuatan yang salah. 
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Kumbakarna bersedia maju ke medan perang dengan dilandasi jiwa ksatria yang 

berusaha memegang teguh kecintaannya pada negeri Alengka. 

Beberapa latar belakang lain akan langsung di jelaskan pada pembahasan 

bab selanjutnya. Latar belakang cerita tambahan dapat digunakan untuk memberi 

pertimbangan dan menerangkan nilai-nilai etika Jawa pada relief Wiracarita 

Ramayana di Candi Prambanan, Jawa Tengah.   
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BAB V 

ETIKA JAWA DALAM PENGGAMBARAN RELIEF WIRACARITA 
RAMAYANA DI CANDI PRAMBANAN,  

JAWA TENGAH 
 

A. Ciri-Ciri Relief Beradegan Etika Jawa 

Untuk mempermudah analisis mengenai penggambaran etika Jawa dalam 

relief wiracarita Ramayana, maka relief wiracarita Ramayana pada Candi 

Prambanan perlu diidentifikasikasi dan diklasifikasikan. Identifikasi relief 

dilakukan dengan menerapkan konsep dasar etika Jawa. Etika Jawa yang 

dimaksud menyangkut budi pekerti Jawa, yaitu suatu hubungan sosial masyarakat 

Jawa yang didasarkan pada nilai-nilai kejawen. Hubungan ini tidak hanya terbatas 

pada hubungan antar manusia tetapi lebih luas menyangkut hubungan manusia 

dengan lingkungannya. Konsep dasar etika Jawa bertujuan untuk menciptakan 

keadaan selaras, yakni keadaan seimbang antara jagad gede (alam semesta) dan 

jagad cilik (manusia).  

Identifikasi relief yang menggambarkan etika Jawa tidak terbatas pada 

perilaku budi pekerti manusia dalam hubungan sosialnya dengan sesama manusia 

tetapi juga pada perilaku manusia pada dunia dan lingkungannya. Etika Jawa 

dalam hubungan sosial yang lebih luas ini dapat berupa aturan yang mengatur 

hubungan antara manusia dengan hewan, manusia dengan tumbuhan atau dengan 

mahluk hidup yang lain. 

Relief wiracarita Ramayana diilhami oleh cerita dari kebudayaan Hindu 

yang sarat dengan ajaran-ajaran agama dan sekaligus kental dengan mitologi 

Hindu. Masyarakat Hindu menganut polytheisme dan mempercayai hal-hal gaib, 

misalnya buaya yang merupakan penjelmaan dewa (panel 14 Candi Siwa) serta 

hal-hal gaib lainnya. Interaksi manusia, khususnya untuk kepentingan 



mengidentifikasikan relief beradegan etika Jawa, tidak hanya terbatas pada 

interaksi yang sifatnya wajar antar sesama manusia melainkan dapat bersifat 

simbolis. 

Identifikasi relief didasarkan pada konsep dasar etika Jawa yaitu kaidah 

rukun dan hormat, kemudian direfleksikan dalam konsekuensi sikap atau tampilan 

tertentu. Pembahasan penelitian ini terbatas pada perilaku umum yang sifatnya 

paling menonjol dalam budaya dan tradisi etik masyarakat Jawa, hal ini 

disebabkan karena luasnya perilaku yang dapat muncul sebagai implementasi dari 

kaidah rukun dan hormat. Identifikasi kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi, 

yaitu dengan mengelompokan perilaku yang digambarkan dalam relief sebagai 

kelompok yang menggambarkan kaidah hormat dan kelompok yang 

menggambarkan kaidah rukun. Beberapa tindakan sebagai implementasi prinsip 

rukun terlebih dahulu harus didasari oleh rasa hormat sebagai prasyarat, misalnya 

tampilan sembah atau sungkem. Tampilan sembah atau sungkem dalam relief 

dapat digambarkan dengan sikap yang sama, tetapi sembah dalam masyarakat 

Jawa lebih menunjukan rasa hormat pada strata yang lebih tinggi sedangkan 

sungkem lebih dimaknai sebagai sikap dari golongan muda dan golongan tua 

untuk menunjukan perilaku rukun. Identifikasi relief hanya dipilih berdasarkan 

tampilan kasar yang menunjukan kaidah rukun dan hormat, baru setelah itu 

dibahas dalam konteksnya masing-masing berdasarkan pemahaman cerita. 

Penggambaran etika Jawa dalam relief wiracarita Ramayana dapat dicirikan 

dengan melihat tampilan yang mengandung nilai-nilai kaidah rukun dan hormat. 

Ciri-ciri relief yang menggambarkan etika Jawa (prinsip rukun dan hormat) 

merupakan tampilan perilaku yang mengandung nilai-nilai sebagai berikut: 



1. Mengandung nilai gotong royong dan tolong menolong atau lung tinulung. 

Ciri ini dapat dilihat pada relief dengan mengamati komposisi relief yang 

menunjukan kebersamaan atau kerjasama dalam suatu tindakan perbuatan 

(perilaku aktif). Kebersamaan ini didukung dengan mimik atau ekspresi 

yang senang.  

2. Menunjukan tindakan memberi sembah atau sungkem, ditandai dengan 

sikap tangan yang dikatupkan bersama di depan dada atau disatukan diatas 

kepala. 

3. Menunjukan tindakan silaturahmi, bertamu atau bertandang (sowan, tuwi 

kasugengan, dll). 

4. Menunjukan perilaku dengan sikap memberi wejangan atau nasehat, 

dengan sikap badan memberi pelajaran dan ada pertemuan orang-orang 

tertentu yang kelihatan berperan penting. 

5. Musyawarah atau rembug, dapat diamati dengan melihat relief dengan 

tampilan yang meggambarkan kebersamaan atau kerjasama, bisa terdiri 

dari 2 orang atau lebih (bukan dalam gambar kerja aktif). Tokoh-tokoh 

dalam relief  dengan nilai ini biasanya di gambarkan dengan posisi duduk 

bersama-sama, sederajat (tidak ada tokoh yang tumpang kaki sebagai 

simbol kekuasan atau tumpang kaki untuk menunjukan tokoh sentral). 

Kebersamaan itu menampilkan mimik seolah-olah sedang berbincang. 

6. Menunjukan sikap guyup rukun, yaitu keakraban yang digambarkan 

dengan komposisi penggambaran relief yang saling berdekatan dengan 

menampilkan ekspresi atau mimik yang akrab, senang. 

7. Unggah-ungguh yang terdiri dari: 

a. Tata krama duduk 



(1).  Tata krama duduk menyangkut tampilan posisi duduk, dimana orang 

tua atau orang dengan strata yang lebih tinggi biasanya duduk 

ditempat yang lebih tinggi. Jika tokoh yang di hormati dalam posisi 

duduk dan yang datang menghadap atau bertandang dalam posisi 

berdiri maka ia berada di sebelah kanan dari tokoh tuan rumah. 

Anggota tuan rumah yang lain berada di samping kiri, dapat duduk 

lebih rendah atau sederajat (alasan tamu lebih di hormati). Duduk 

bersama dengan ekspresi senang atau akrab dapat pula menunjukan 

nilai kerukunan  

 (2).  Laki-laki duduk dengan cara yang baik menurut etika yaitu dengan 

cara bersila sedang untuk wanita dengan cara bersimpuh. 

b. Tata krama berdiri dan berjalan diatur urutannya. Tokoh yang 

paling di hormati berjalan paling depan, baru setelah itu diikuti 

oleh tokoh dengan strata berikutnya. Berdiri. Tokoh yang dihormati 

berdiri disamping kanan. Etika ini tergantung pada suasana yang 

dihadapi. Misalnya pada suasana jejer perang tanding, pimpinan 

yang lebih tinggi akan berada dibarisan depan. Jejer kedaton, tokoh 

yang lebih di hormati berdiri paling depan di ikuti strata di 

bawahnya. Etika berjalan dalam kehidupan sehari-hari tergantung 

pada keadaan yang dihadapi. Misalnya, orang yang lebih muda 

akan berjalan di depan untuk tujuan melindungi orang tua dan 

menghadang bahaya. 

c. Sikap badan atau solah bawa. Diamati dengan melihat posisi atau 

gerak badan yang mencerminkan sikap sopan, misal sikap badan 



memberi atau mempersembahkan sesuatu dengan cara duduk 

setengah jongkok (salah satu lutut menyentuh tanah). 

d. Cara berpakaian untuk laki-laki dan perempuan sesuai dengan 

status dan kastanya serta disesuaikan dengan setting peristiwa. 

Istilah Jawa menyebut dengan ungkapan empan papan (sesuai 

situasi dan kondisi). 

e. Ragam bahasa tidak dapat diamati secara pasti dalam relief, hal ini 

disadari sebab relief sifatnya visual, akan tetapi beberapa adegan 

berbicara dapat diidentifikasi dengan mimik atau ekspresi dari 

interaksi 2 orang atau lebih yang memperlihatkan aktivitas 

berbincang atau berbicara (gambar panel 16 Candi Brahma). 

8. Sikap dan perilaku tepo saliro, diwujudkan dalam tindakan untuk tidak 

melukai orang lain atau tindakan yang tidak membuat orang lain tidak 

senang. 

Beberapa kriteria diatas dapat diterapkan berkebalikan, misalnya tindakan 

melukai orang lain. Beberapa adegan di relief wiracarita Ramayana, Prambanan 

justru banyak menunjukan adegan ini. Relief semacam ini tetap bisa di pakai 

sebagai media untuk menggambarkan etika Jawa. Menilai etika Jawa untuk 

kepentingan pendidikan dapat dilakukan dengan menunjuk berbagai watak yang 

baik atau good character dan watak yang buruk atau bad character. Watak yang 

baik akan mengarahkan pada pembentukan gaya hidup individu dan sosial yang 

good manners (perilaku baik). Watak yang buruk atau bad character pada 

pembentukan bad manners (perilaku buruk). Masyarakat Jawa memberi 

pendidikan etika atau budi pekerti ditempuh melalui pituduh atau nasehat dan 

pepali atau wewaler yang berarti larangan. Relief yang digunakan tidak hanya 



dengan adegan yang bernilai positif akan tetapi hal-hal negatif dapat ditunjukan 

sebagai peringatan larangan. Konteks kejadian atau cerita yang melatar 

belakanginya tetap digunakan sebagai bahan pertimbangan. 

 

B. Panel-Panel Terpilih Yang Menggambarkan Etika Jawa 
 

1. Panel terpilih. 
 

Berdasarkan identifikasi dan klasifikasi yang telah dilakukan pada relief 

berdasarkan ciri-ciri umum yang dijelaskan diatas, relief wiracarita Ramayana 

di Candi Prambanan seluruhnya dapat memberi gambaran etika Jawa. 

Beberapa relief memang dapat dianggap sebagai tindakan disetik, akan tetapi 

mengingat adanya pendidikan etika melalui wewaler (larangan) maka relief-

relief yang disetik (tidak sesuai dengan etika) tetap di nilai menggambarkan 

etika Jawa. Pembahasan penggambaran etika Jawa dalam relief wiracarita 

Ramayana di Candi Prambanan akan dibagi dalam 2 kelompok, yaitu relief 

dengan penggambaran etika Jawa berdasarkan konsep dasar rukun dan relief 

dengan penggambaran etika Jawa berdasarkan konsep hormat. Untuk 

mempermudah pengertian dan menghindari kesalahpahaman, maka pada 2 

kategori diatas akan dikelompokan lagi dalam penggambaran etika Jawa 

melalui pituduh dan wewaler.  

2. Kodenisasi 
 

Kodenisasi dilakukan untuk mempermudah pembahasan agar sistematis. 

Kodenisasi dimaksudkan untuk kepentingan pemeriksaaan kembali pada data 

awal yaitu dengan merujuk pada urutan cerita dalam relief candi yang telah 

dipaparkan pada bab sebelumnya. Kodenisasi tersebut merupakan tanda yang 



menunjuk panil mana yang digolongkan pada masing-masing klasifikasi 

penggambaran konsep dasar etika jawa. Kode tersebut adalah: 

1.  P S, menunjuk pada panel Candi Siwa di ikuti urutan nomor panel  sesuai 

pada bab IV. Huruf A menunjuk adegan pada masing-masing panel yang 

dimaksud yang disertai dengan nomor adegan. Misal: P S 1, A 1, artinya 

panel candi siwa dengan nomor 1, adegan 1. 

2. P B, menunjuk pada panel Candi Brahma di ikuti nomor Panel, sesuai 

urutan panel seperti pada bab IV. A menunjukan nomor adegan pada panel 

yang dimaksud. Misal : P B 4, A 1, artinya panel 4 pada Candi Brahma 

dengan nomor adegan 1. 

3. Pada panel yang tidak dibagi dalam adegan peradegan, kode yang dipakai 

hanya menunjuk panel saja. Misalnya: P B 1.      

Pada satu panel bahkan pada adegan yang sama dapat menggambarkan 

beberapa tindakan etik, oleh karena itu dalam pembahasan dapat terjadi 

pengulangan penggunaan panel atau adegan yang sama untuk menggambarkan 

konsep dasar etika Jawa. Misalnya pada panel dengan kode P S 12, A 3, selain 

menggambarkan tata krama duduk yang mencerminkan konsep hormat, panel 

ini juga menggambarkan konsep dasar rukun yang wujudnya tepo saliro 

dengan metode wewaler. Maka kode yang sama akan di gunakan pada 2 

pembahasan klasifikasi konsep dasar etika Jawa dengan penjelasan lebih 

lanjut. Gambar panel yang di sajikan untuk memaparkan gambaran etika Jawa 

menggunakan sumber dari buku karangan Moertjipto (1991) dan beberapa 

gambar merupakan dokumen pribadi. 

 



C. Kaidah Rukun dalam Tampilan Relief Wiracarita Ramayana di Candi  
 Prambanan, Jawa Tengah  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB VI 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

1. Masyarakat Jawa memaknai etika kehidupan sosial dalam bentuk budi pekerti. 

Konsep dasar yang mendasari perilaku budi pekerti ini adalah konsep yang 

menyangkut kaidah hormat dan kaidah rukun. Kaidah hormat dimaksudkan 

sebagai suatu kaidah agar manusia dalam berbicara dan membawa diri selalu 

menunjukan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan 

kedudukannya. Dasar penempatan konsep dasar ini adalah pendapat bahwa 

masyarakat Jawa tersusun secara hierarkis. Kaidah rukun menyatakan bahwa 

dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa hingga 

tidak sampai menimbulkan konflik. Fungsi kaidah dasar etika Jawa adalah 

untuk menjaga keharmonisan masyarakat. Sistem etik ini menghasilkan 

keselarasan yang wujudnya adalah keadaan slamet (selamat). Mendidik anak-

anak Jawa untuk mengerti etika sebagai ukuran seseorang di sebut Jawa atu 

durung  Jawa menggunakan 2 cara, pertama melalui pituduh atau nasehat 

yaitu dengan menunjukan tindakan atau perilaku yang baik (good manner) 

dan cara yang kedua melalui pepali atau wewaler yaitu larangan dengan 

menunjukan perilaku yang buruk (bad manner).  

 2. Penggambaran relief wiracarita Ramayana di Candi Prambanan, Jawa Tengah 

memuat cerita yang lengkap. Menokohkan Rama sebagai tokoh sentral 

(utama). Beberapa adegannya tidak sesuai dengan isi kakawin dan lebih 

cenderung mengikuti naskah Hikayat Seri Rama dalam sastra melayu. 

Berdasarkan alur cerita yang ada menunjukan penggunaan bentuk  



uttarakandha yang akhir ceritanya lebih banyak diilhami gubahan Walmiki. 

Bentuk ini memilki perbedaan yang mendasar dengan karangan Bhattikawya. 

Perbedaan itu terletak pada akhir cerita, dimana Sita yang mengandung diusir 

Rama dari istana karena Rama terpengaruh rakyat yang meragukan kesucian 

Sita, hingga kemudian Sita melahirkan Kusa dan Lawa dalam pembuangannya 

di hutan sebelum akhirnya ditelan bumi.  

3.  Relief wiracarita Ramayan pada candi Prambanan, memberi gambaran etika 

berdasarkan kaidah dasar etika Jawa, rukun dan hormat. Tampilan rukun yang 

paling menonjol dan banyak di gambarkan dalam relief adalah perilaku 

rembug atau musyawarah, lung tinulung atau tolong menolong, guyup atau 

suasana akrab, gotong-royong dalam berbagai bentuk salah satunya kerja bakti 

dan layat serta tepo seliro melalui wewaler. Kaidah hormat yang paling 

menonjol diwujudkan dalam tata krama duduk (posisi dan cara duduk) baik 

melalui pituduh maupun melalui wewaler, hal ini terjadi karena beberapa 

adegan dalam panel menunjukan tindakan yang disetik. Tandanya dapat 

dilihat dengan melihat tampilan relief sebagai simbol yang kemudian 

diinterpretasikan berdasarkan makna sekunder (konotasi) berdasarkan 

pengalaman empiris masyarakat Jawa terkait dengan etika dalam kehidupan 

sosial  

 

B. Saran 

Dari paparan pembahasan dan simpulan diatas, kiranya dapat disampaikan 

beberapa saran yang diharapkan bermanfaat  

1.  Relief wiracarita Ramayana di Candi Prambanan, berkaitan dengan masalah 

budaya kiranya dapat memberi banyak pelajaran, khususnya mengenai budaya 



Jawa. Dari apa yang telah disampaikan masih banyak hal yang dapat di gali 

dan di kaji lebih lanjut. Berbagai pengkajian lain diharapkan dapat membantu 

memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya Jawa dan sekaligus sebagai 

upaya pencarian jatidiri Jawa pada khususnya dan jatidiri bangsa Indonesia 

pada umumnya. 

2. Relief wiracarita Ramayana pada Candi Prambanan diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai media budaya dan media pembelajaran, khususnya 

untuk menanamkan budi pekerti pada siswa, sehingga dengan metode 

pembelajaran lapangan ini, subtansi dari proses pembelajaran akan lebih 

mudah diterima dan diserap dalam suasana pembelajaran yang 

menyenangkan.    
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