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ABSTRAK 

 

Istiani, Ima. 2011. Tokoh Panji dalam Serat Panji Balitar. Skripsi. Jurusan 
Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I: Yusro Edy Nugroho, S.S., M.Hum. Dosen 
Pembimbing II: Drs. Sukadaryanto, M.Hum. 

 

Kata Kunci: tokoh, penokohan, Panji Balitar 
 

Salah satu karya sastra yang terkenal di Nusantara adalah serat Panji. Serat 
Panji Balitar karangan Raden Panji Partakusuma merupakan serat Panji yang 
memiliki keistimewaan. Keistimewaan tersebut terlihat pada penggambaran 
karakter tokoh Panji yang berbeda dengan cerita-cerita Panji lainnya. Tokoh Panji 
Balitar dalam Serat Panji Balitar lebih ditonjolkan daripada tokoh Panji (Inu 
Kertapati). Padahal dalam cerita Panji pada umumnya tokoh Panji (Inu Kertapati) 
lebih menonjol. Penggambaran tokoh Panji tersebut dapat dilihat melalui tingkah 
laku, percakapan, pikiran, dan tanggapan tokoh-tokoh lainnya di dalam cerita. 

Rumusan masalah yang terdapat pada penelitian ini adalah bagaimana 
pelukisan tokoh dan fungsi tokoh dalam Serat Panji Balitar. Sejalan dengan 
rumusan masalah yang telah disebutkan, tujuan dari penelitian ini adalah 
mendeskripsikan pelukisan tokoh serta fungsi tokoh yang terdapat dalam Serat 
Panji Balitar. Teori yang digunakan adalah teori tokoh dan penokohan yang 
mengacu pada pendeskripsian unsur tokoh dan penokohan.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan objektif. 
Pendekatan objektif adalah pendekatan yang mengutamakan karya sastra sebagai 
struktur yang otonom sehingga dalam menelaah karya sastra tersebut lebih 
mengacu pada teks itu sendiri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah analisis struktural yang menitikberatkan pada pendeskripsian unsur tokoh 
dan penokohan. Metode ini mengkaji unsur-unsur yang ada dalam cerita melalui 
teks-teks ujaran antar tokoh-tokohnya. 

Hasil penelitian ini adalah Pelukisan tokoh-tokoh dalam Serat Panji Balitar 
berdasarkan fungsi penampilannya dapat dibedakan menjadi tokoh protagonis dan 
tokoh antagonis. Tokoh protagonis dalam Serat Panji Balitar yaitu Retna Galuh 
Candra Kirana mempunyai watak patuh, penyayang, dan sabar. Retna Surengrana 
mempunyai watak mudah putus asa, penyayang, dan penyabar. Kyana Patih 
Lenggot Cuwiri mempunyai watak cerdik, sombong, sakti, penyabar, patuh, 
pemberani, dan penakut. Prabu Dhadhapwasesa mempunyai watak penyabar, 
penyayang, suka menolong, patuh, percaya diri. Ki Bancak dan Ki Doyok 
mempunyai watak pandai merayu, suka menantang, pandai berpura-pura, ceroboh, 
cerewet, humoris, cerdik, jujur. Pangeran Kuda Nadpada mempunyai watak 
cermat, pemberani dan tegas. Pangeran Kuda Sarjana mempunyai watak patuh. 
sedangkan Retna Kenakawulan mempunyai watak pemberani, pemarah, dan keras 
kepala. Sedangkan tokoh antagonis dalam Serat Panji Balitar yaitu Prabu Panji 
Balitar mempunyai watak perusak, suka mengancam, pemberani, keras kepala, 
sombong dan pembohong. Kyana Patih Lenggot Bawa mempunyai watak 
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pemarah, sombong, pendendam, emosional, dan penyayang. Prabu Keswara 
mempunyai watak sombong. Adipati Angrimongbuntal mempunyai watak 
sombong dan pandai berpura-pura. Panji Carangwaspa mempunyai watak 
pendendam dan emosional. Prabu Lembu Amijaya mempunyai watak pendendam. 
Dyan Andaga mempunyai watak emosional. Prabu Bramakumara mempunyai 
watak sombong. Sedangkan Raja Manggada mempunyai watak emosional. 

Tokoh dalam cerita Panji Balitar yang berfungsi yaitu Retna Surengrana 
yang menjelma menjadi Panji Balitar, ketika menjelma watak yang dimiliki Panji 
Balitar yaitu Perusak, suka mengancam, pemberani, keras kepala, sombong, dan 
pembohong. Selain Retna Surengrana tokoh yang berfungsi dalam alur cerita 
Panji Balitar adalah Ki Bancak dan Ki Doyok. Mereka berdua menjelma menjadi 
Prabu Panji Balitar dan Kyana Lenggot Cuwiri. Penjelmaan yang mereka lakukan 
membuat mereka memiliki karakter yang berbeda. Berdasarkan penjelmaan yang 
dilakukan dan perubahan karakter, tokoh-tokoh tersebut berfungsi dan 
berpengaruh dalam jalannya cerita. 

Saran untuk pembaca adalah hasil penelitian mengenai pelukisan tokoh dan 
fungsi tokoh dalam Serat Panji Balitar ini seyogyanya dapat dijadikan acuan 
dalam penulisan karya sastra sejenis dalam kaitannya dengan penerapan teori 
tokoh dan penokohan. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau 
materi ajar dalam pembelajaran bahasa dan sastra Jawa terutama yang berkaitan 
dengan karya sastra khususnya serat Panji. 
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SARI 
 
Istiani, Ima. 2011. Tokoh Panji dalam Serat Panji Balitar. Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Semarang. Pembimbing I: Yusro Edy Nugroho, S.S., M.Hum. Dosen 
Pembimbing II: Drs. Sukadaryanto, M.Hum. 
 

Tembung Pangrunut: tokoh, penokohan, Panji Balitar. 
  

Salah sawijining karya sastra kang misuwur ing Nuswantara yaiku serat 
Panji. Serat Panji Balitar anggitane Raden Panji Partakusuma minangka serat 
Panji kang nduweni keistimewaan. Keistimewaan kasebut bisa dideleng lumantar 
gegambarane karakter tokoh kang beda karo crita-crita Panji liyane. Tokoh Panji 
Balitar ing sajroning Serat Panji Balitar luwih diunggulake tinimbang tokoh 
Panji (Inu Kertapati). Kamangka ing crita-crita Panji umume tokoh Panji (Inu 
Kertapati) luwih diunggulake. Gegambaran tokoh Panji kasebut bisa dideleng 
lumantar tindak-tanduk, pacelathon, pikiran, lan tanggepane tokoh-tokoh liyane 
ing sajroning crita. 

Perkara kang dirembug ing panaliten iki yaiku kepiye gegambarane tokoh 
lan fungsi tokoh ing sajroning Serat Panji Balitar. Jumbuh karo masalah kang 
kasebut iku mau tujuan panaliten iki yaiku kanggo njlentrehake gegambarane 
tokoh lan fungsi tokoh kang ana ing sajroning Serat Panji Balitar. Teori  kang 
digunakake yaiku teori tokoh lan penokohan kang ngacu kanggo njlentrehake 
unsur tokoh lan penokohan. 

Panaliten iki migunakake pendekatan objektif. Pendekatan objektif yaiku 
pendekatan kang ngutamakake karya sastra sing kagolong struktur otonom mula 
anggone neliti karya sastra iku mligine ing teks kuwi mau. Metode kang 
digunakake ing panaliten iki yaiku metode analisis struktural kang nengenake 
marang deskripsine unsur tokoh lan penokohan. Kanthi metode iki, mula bakal 
dijlentrehake mungguh apa kang ana ing sajroning crita kanthi pacelathone 
paraga-paragane. 

Asile panaliten iki yaiku gegambaran tokoh-tokoh sing ana ing sajroning 
Serat Panji Balitar miturut fungsi penampilane yaiku tokoh protagonis dan tokoh 
antagonis. Tokoh protagonis ing sajroning Serat Panji Balitar yaiku Retna Galuh 
Candra Kirana nduweni watak patuh, eman, lan sabar. Retna Surengrana 
nduweni watak gampang entek pangarep-arepe, eman, lan sareh. Kyana Patih 
Lenggot Cuwiri nduweni watak lantip, umuk banget, sekti, sabar, patuh, lan wani. 
Prabu Dhadhapwasesa nduweni watak sabar, eman, seneng tetulung, patuh, 
percaya diri. Ki Bancak lan Ki Doyok nduweni watak pinter ngrayu, groboh, 
crewet, lucu, lantip, jujur. Pangeran Kuda Nadpada nduweni watak ngati ati 
setiti, wani lan tegas. Pangeran Kuda Sarjana nduweni watak patuh. Retna 
Kenakawulan nduweni watak wani, gampang nesu lan wangkot. Ewadene tokoh 
antagonis ing sajroning Serat Panji Balitar yaiku Prabu Panji Balitar nduweni 
watak prusa, seneng ngancem, wani, wangkot, umuk banget lan goroh. Kyana 
Patih Lenggot Bawa nduweni watak nepson, umuk banget, emosional, lan eman. 
Prabu Keswara nduweni watak umuk banget. Adipati Angrimongbuntal nduweni 
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watak umuk banget lan pinter pawadan. Panji Carangwaspa nduweni watak 
ngincim-incim lan emosional. Prabu Lembu Amijaya nduweni watak ngincim-
incim. Dyan Andaga nduweni watak emosional. Prabu Bramakumara nduweni 
watak umuk banget. ewadene Raja Manggada nduweni watak emosional. 

Tokoh jroning crita Panji Balitar sing nduweni fungsi yaiku Retna 
Surengrana sing nitis dadi Panji Balitar, nalika nitis watak sing diduweni dening 
Panji Balitar yaiku seneng ngrusak, seneng ngancem, wani, atos, umuk banget, 
seneng ngapusi. Kejaba Retna Surengrana paraga sing nduweni fungsi jroning 
mlakune crita Panji Balitar yaiku Ki Bancak lan Ki Doyok. Dheweke nitis dadi 
Prabu Panji Balitar lan Kyana Patih Lenggot Cuwiri. Panitisan sing dilakoni 
nggawe dheweke nduweni karakter sing beda. Miturut panitisan sing dilakoni lan 
owahe karakter, tokoh-tokoh kasebut nduweni fungsi lan daya pangaribawa 
jroning alur crita Panji Balitar. 

Pamrayoga kanggo para pemaos yaiku supaya asil panaliten ngenani 
gegambarane tokoh lan fungsi tokoh sajroning crita Panji Balitar iki bisa 
didadekake minangka tuladha kanggo penulisan karya sastra liyane kang ana 
gegayutane karo teori tokoh lan penokohan. Kajaba iku, uga bisa didadekake 
minangka bahan ajar utawa materi ajar kanggo piwulangan basa lan sastra Jawa 
utamane sing ana gegayutane karo karya sastra khususe serat Panji. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Karya sastra yang terkenal di Nusantara salah satunya serat Panji. Tidak 

hanya di Nusantara, serat Panji juga tersebar luas di luar Nusantara. Cerita Panji 

yang  tersebar luas tidak hanya dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Melayu tetapi juga 

dalam bahasa Siam dan Kamboja. Beberapa cerita Panji yang terkenal dan sudah 

diteliti oleh Poerbatjaraka adalah Hikayat Panji Kuda Semirang (Melayu), Cerita 

Panji Kamboja, Cerita Panji dalam Serat Kanda, Angrong Akung, Djajakusuma, 

Panji Angreni (Palembang I dan II), Malat (Bali), dan Panji Kuda Narawangsa 

(Chan Ju Kua dalam Poerbatjaraka 1968: XIII).  

Adapun inti dari kedelapan cerita Panji itu adalah 1)  pelaku utama yaitu Inu 

Kertapati, putra raja Kuripan dan Candra Kirana, putri raja Daha; 2) pertemuan 

pertama Panji dengan kekasihnya, seorang dari kalangan rakyat dalam perburuan; 

3) terbunuhnya kekasih tersebut; 4) hilangnya Candra Kirana; 5) adegan 

pengembaraan dua tokoh utama; 6) bertemunya dua tokoh utama kemudian diikat 

dengan perkawinan (Poerbatjaraka dalam Baried 1982:3).  

Senada dengan Poerbatjaraka, Teeuw (dalam Baried 1982:6-7) berpendapat 

bahwa pokok cerita pengembaraan dengan tokoh utama Panji yaitu Panji mencari 

kekasihnya yang sering kali bernama Candra Kirana, putri Daha yang hilang atau 

yang menyamarkan diri menjelma sebagai orang lain; dalam masa berkelana itu 

Panji mengalami bermacam-macam peristiwa; kerap kali menjadi panjang lebar 
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dan isinya beraneka ragam. Variasi-variasi cerita ini banyak yang berasal dari 

cerita Jawa. Namun, muncul juga variasi baru dalam sastra lain misalnya sastra 

Bali dan sastra Melayu yang disesuaikan dengan corak kebudayaan daerah itu 

masing-masing. 

Cerita Panji dalam khasanah kesusastraan Jawa terus mengalami proses 

perkembangan dari masa ke masa dalam rentang waktu yang panjang. Pada 

mulanya cerita Panji di tulis dalam bentuk tembang macapat. Ketika disalin dalam 

kurun waktu selanjutnya sering disertai dengan penambahan, pengurangan, dan 

pengembangan, sehingga melahirkan berbagai macam versi. 

 Saat ini, cerita Panji masih banyak dijumpai baik dalam bentuk sastra tulis 

ataupun seni pertunjukkan. Hal itu menunjukkan bahwa cerita Panji masih 

memiliki daya tarik bagi masyarakat. Selain memiliki nilai estetis dalam bentuk 

tembang macapat, cerita Panji juga memiliki fungsi sebagai acuan hidup, karena 

di dalamnya sarat dengan nilai moral dan penuh dengan suri tauladan yang 

digambarkan melalui penampilan tokoh utamanya yaitu Raden Panji dan Putri 

Galuh Candra Kirana. 

Tokoh Panji digambarkan sebagai seorang laki-laki yang berbudi luhur, 

seimbang lahir dan batinnya. Ia adalah seorang pemimpin yang bijak ditunjukkan 

dengan sikap tidak pernah marah kepada hambanya, tetap menghormati mentri 

dan para punggawanya. Panji mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang 

baru walaupun dalam keadaan sulit sekalipun. Hal ini ditunjukkan saat Panji 

melakukan penyamaran sebagai orang biasa yang mendapat perlakuan sama 

dengan rakyat jelata. Panji mempunyai sikap rendah hati, pemaaf, dan penyabar. 
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Hal tersebut digambarkan melalui sikapnya  yang tidak pernah menaruh dendam 

kepada musuh-musuhnya.  

Tokoh Panji merupakan seseorang yang setia, mampu menghadapi kesulitan 

dalam hidup, dan bercita-cita membahagiakan serta menyelamatkan umatnya. Ia 

mempunyai kepribadian yang tergambar dari harga diri yang kuat, ketekunan 

dalam meraih keinginan, dan setia kepada istrinya. Kedekatannya dengan para 

dewa merupakan salah satu sifat yang menggambarkan tokoh Panji sebagai 

seorang yang taat kepada dewa. Kedekatan tersebut diwujudkan melalui bertapa,  

yang merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan dewa.  

Tokoh Panji digambarkan sebagai sosok seorang pahlawan yang 

mempunyai keberanian dalam peperangan untuk mempertahankan kerajaannya. Ia 

merupakan seorang pemimpin perang yang tangguh dan rela berkorban demi 

umatnya. Panji digambarkan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan 

memiliki kekuatan super dengan berbagai keajaiban.  

Tokoh dan penokohan merupakan salah satu unsur intrinsik di dalam cerita 

naratif, oleh karena itu tokoh dan penokohan selalu hadir dalam sebuah cerita. 

Tokoh beserta karakternya digunakan sebagai subjek sekaligus objek atas segala 

peristiwa yang terjadi di dalam sebuah cerita. Apa yang dilakukan dan dikenakan 

terhadap tokoh tertentu akan menimbulkan peristiwa ataupun konflik. Mustahil 

sebuah cerita jika tidak memiliki unsur tokoh dan penokohan, karena tanpa 

kehadiran tokoh tersebut maka tidak ada subjek maupun objek yang diceritakan. 

Karena alasan itulah tokoh dan penokohan wajib hadir dalam sebuah cerita. 

Hadirnya tokoh akan membuat adanya suatu peristiwa serta rangkaian peristiwa-
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peristiwa yang terjadi dan terbingkai oleh tempat, waktu, dan suasana sehingga 

menjadi sebuah alur. 

Sebuah cerita selalu menampilkan satu atau lebih tokoh utama yang menjadi 

fokus perhatian. Hadirnya tokoh utama yang memiliki karakter unik dan kuat serta 

mengalami konflik luar biasa, dapat menjadikan cerita yang dibawakannya 

menarik. Seringkali sebuah cerita naratif diberi judul nama seorang tokoh utama. 

Hal ini bertujuan untuk mempertajam dan memperkuat tokoh utama beserta 

karakter yang terdapat dalam cerita sehingga menarik perhatian penikmat cerita. 

Karakter tokoh dapat terlihat dari deskripsi yang diberikan oleh pengarang 

kepada tokoh tersebut. Karakter tokoh juga terlihat melalui tingkah laku, 

percakapan, pikiran, dan reaksinya terhadap tokoh lain di dalam sebuah cerita. 

Kehadiran tokoh lain akan semakin memperjelas watak dan karakter seorang 

tokoh yang tengah diceritakan. 

Penggambaran tokoh Panji seperti yang telah disebutkan tidak ditemukan 

dalam Serat Panji Balitar. Serat Panji Balitar merupakan salah satu cerita Panji 

yang berasal dari Jawa. Cerita Panji Balitar berbeda dengan cerita-cerita Panji 

yang ada. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari penuturan cerita dan 

penggambaran karakter tokoh Panji. Tokoh Panji Balitar sangat berbeda dengan 

karakter-karakter tokoh Panji pada umumnya. Panji Balitar pada mulanya adalah 

seorang perempuan yang bernama Retna Surengrana. Retna Surengrana menjelma 

sebagai laki-laki yang kemudian bernama Prabu Panji Balitar. Penjelmaan yang ia 

lakukan merupakan salah satu cara untuk melampiaskan sakit hatinya kepada 

Sang Panji, suaminya. Prabu Panji Balitar digambarkan sebagai seseorang yang 
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selalu ingin berkuasa. Sikap tersebut dapat dilihat dari keinginannya dalam 

merebut kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa dan luar Jawa. Hal tersebut terbukti 

dengan dikuasainya kerajaan Nusa Tambini dan beberapa kerajaan di pulau Jawa. 

Tidak hanya kerajaan-kerajaan yang mampu ia kuasai. Prabu Panji Balitar mampu 

merebut para istri Panji dengan mudah. 

 Cara yang Prabu Panji Balitar lakukan dalam bentuk ancaman dan 

peperangan menunjukkan dirinya mempunyai sifat angkuh dan keji. Tidak hanya 

istri Panji yang dia ambil, akan tetapi semua harta benda yang mereka miliki juga 

dirampas. Prabu Panji Balitar merupakan seorang raja yang sakti mandraguna. Dia 

seorang muda dan tampan, kesayangan para dewa dan tidak terhitung prajuritnya 

yang sangat berani melawan bahaya. 

Prabu Panji Balitar tidak hanya memiliki sifat negatif saja, dia juga 

mempunyai karakter yang baik. Karakter tersebut tergambar dari jiwa 

kepemimpinan dan rasa tanggung jawabnya sebagai seorang raja. Prabu Panji 

Balitar merupakan seorang pemimpin yang handal dan sangat ditakuti karena 

kesaktiannya. Ketika dalam peperangan merebut kerajaan Makasar, Prabu Panji 

Balitar mampu dikalahkan oleh Arya Dhadhali, pemimpin perang kerajaan 

Makasar. Ketika berperang melawan Arya Dhadhali, Prabu Panji Balitar tiba-tiba 

menghilang di hutan lebat. Semenjak saat itu Prabu Panji Balitar berubah wujud 

ke wujud aslinya. Hilangnya Prabu Panji Balitar merupakan kehendak dewa. 

Akhirnya kerajaan Makasar mampu dikuasai oleh Prabu Dhadhapwasesa 

meskipun hanya sebentar. 
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Berdasarkan penggambaran karakter tokoh Prabu Panji Balitar tersebut, 

tampak perbedaan yang menonjol pada karakter tokoh. Pada umumnya tokoh 

Panji digambarkan sebagai sosok yang mempunyai jiwa kepahlawanan, 

mempunyai kepribadian yang luhur, taat kepada dewa, memiliki moral, dan jiwa 

sosial yang baik. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti melihat bahwa Serat Panji Balitar 

memiliki keistimewaan. Keistimewaan tersebut terlihat pada penggambaran 

karakter tokoh  yang berbeda dengan karakter tokoh pada cerita Panji lainnya. 

Tokoh Panji Balitar dalam Serat Panji Balitar  lebih ditonjolkan daripada tokoh 

Panji (Inu Kertapati). Padahal dalam cerita Panji pada umumnya tokoh Panji (Inu 

Kertapati) lebih menonjol. Perbedaan itulah yang membuat peneliti tertarik untuk 

mengetahui sisi lain karakter tokoh Panji dalam naskah Serat Panji Balitar. 

Penelitian ini lebih memfokuskan pada pelukisan tokoh dan fungsi tokoh dalam 

Serat Panji Balitar. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka permasalahan 

yang diangkat adalah: 

1. Bagaimana pelukisan tokoh dalam Serat Panji Balitar? 

2. Bagaimana fungsi tokoh dalam Serat Panji Balitar? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan pelukisan tokoh dalam Serat Panji Balitar. 

2. Untuk mengetahui fungsi tokoh dalam Serat Panji Balitar. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara praktis 

maupun teoretis. 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan di bidang ilmu pengetahuan khususnya di bidang karya sastra 

yang berbentuk Serat Panji, terlebih dalam teori-teori sastra khususnya salah satu 

unsur pembangun sastra yaitu tokoh dan penokohan. Adapun secara taktis hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran mengenai tokoh dan 

penokohan yang terdapat dalam Serat Panji Balitar. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

khususnya mahasiswa sebagai cara untuk memperkaya wawasan sastra Jawa agar 

dapat lebih menghargai dan mencintai karya sastra dalam bentuk serat Panji dan 

dapat dijadikan sebagai referensi atau acuan bagi mahasiswa untuk penelitian-

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tokoh dan penokohan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian mengenai tokoh Panji dalam Serat Panji Balitar ini mengacu 

pada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan dapat dijadikan sebagai 

kajian pustaka yaitu: Riya Pramesti (2009) dan Raminah Baribin (1997). Berbagai 

penelitian tentang cerita Panji telah banyak dilakukan, namun masih sedikit 

penelitian yang memfokuskan pada aspek tokoh dan penokohan dalam serat Panji 

sebagai obyek kajian penelitian. 

Penelitian Riya Pramesti (2009) berjudul Serat Panji Balitar dalam Kajian 

Filologis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian teks Serat Panji Balitar 

adalah pendekatan filologi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks 

Serat Panji Balitar, sedangkan sumber datanya adalah naskah Serat Panji Balitar 

nomor 1057 yang tersimpan di Perpustakaan Radya Pustaka Surakarta. Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode naskah tunggal edisi standar. Adapun 

terjemahan Serat Panji Balitar dengan menggunakan metode terjemahan agak 

bebas agar hasil terjemahan teks sesuai dengan isi teks.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa naskah Serat Panji Balitar merupakan 

naskah tunggal setelah diadakan inventarisasai dari beberapa katalog. Naskah 

tersebut hanya terdapat di Perpustakaan Radya Pustaka Surakarta dengan serial 

kode 31330 yang bernomor 1057, tebal 273 halaman, aksara Jawa, bahasa Jawa 

dan ditulis dalam bentuk tembang macapat yang berisi tentang cerita 

kepahlawanan Panji Balitar. Penelitian ini menghasilkan suntingan teks yang 
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sahih menurut kajian filologis, aparat kritik, dan terjemahannya ke dalam bahasa 

Indonesia.  

Penelitian Riya Pramesti (2009) dengan penelitian yang akan dilakukan 

memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada objek kajian, 

yaitu sama-sama menggunakan Serat Panji Balitar sebagai bahan kajiannya. 

Perbedaannya terletak pada masalah yang dikaji. Penelitian Riya Pramesti 

membahas tentang kajian filologis dalam Serat Panji Balitar  yang menghasilkan 

suntingan teks yang sahih menurut kajian filologis, kritik, dan terjemahannya ke 

dalam bahasa Indonesia. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan merupakan 

penelitian dalam bidang sastra yang memfokuskan pada unsur tokoh dan 

penokohan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pelukisan tokoh dan fungsi 

tokoh dalam Serat Panji Balitar. 

Penelitian Raminah Baribin (1997) berjudul Telaah Nilai Kepahlawanan 

dalam Cerita Panji. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan struktural-semiotik. Data dalam penelitian ini berwujud karya sastra, 

yang merupakan suatu struktur yang kompleks dengan bahasa sebagai 

mediumnya. Penelitian ini menggunakan sasaran karya sastra Jawa klasik yang 

tergolong cerita Panji, maka metode yang digunakan adalah metode studi pustaka.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesusastraan Jawa adalah salah 

satu kesusastraan daerah yang paling tua abad kesembilan sudah ada dan yang 

telah melalui kurun waktu yang panjang sehingga sampai sekarang masih dapat 

dijumpai. Cerita Panji merupakan karya sastra Jawa klasik, karena sejak lahirnya-

abad ke-14 hingga sekarang masih digemari masyarakat Jawa. Di dalam cerita 
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Panji terkandung nilai-nilai luhur yang perlu dikenal oleh setiap generasi. 

Penggalian nilai-nilai luhur yang tersimpan dalam cerita Panji pada khususnya 

dan pada karya sastra Jawa klasik pada umumnya, merupakan suatu usaha 

peningkatan martabat bangsa. Diantara nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 

cerita Panji, terdapat nilai kepahlawanan yang dipandang sangat relevan untuk 

membekali bangsa Indonesia, sebagai bekal moral untuk membangun bangsa dan 

negaranya. 

“Serat Panji Jayengtilam” gubahan R. Ng. Ranggawarsita merupakan satu-

satunya cerita Panji yang memberikan peranan tokoh pahlawan kepada tokoh-

tokoh wanita. Rupanya gagasan bahwa wanita-wanita Indonesia mampu dan dapat 

berperan sebagai pahlawan bangsa dan negara Indonesia. di dalam gubahan ini 

selain pemikiran modern tentang peranan wanita (emansipasi), juga terdapat 

modernisasi dalam pemikiran, yaitu pemunculan individualisme, yang berupa 

kepemilikan pada karya sastra yang ditulisnya, dengan mencatumkan “sandi 

asma”. Cerita Panji tergolong karya sastra pahlawan (heroic literature), yang 

menonjolkan sifat-sifat pahlawan dan tokoh-tokoh pahlawan, yang dapat 

digunakan untuk membina kepribadian bangsa atau generasi muda pada 

khususnya. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, dapat diketahui bahwa analisis 

terhadap serat Panji telah dilakukan. Diantaranya adalah Serat Panji Balitar yang 

sudah diteliti oleh Riya Pramesti (2009) dalam kajian filologis. Penelitian Serat 

Panji Jayengtilam yang dilakukan oleh Raminah Baribin (1997). Pada penelitian 

ini lebih menitikberatkan pada nilai kepahlawanan cerita Panji khususnya dalam 
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Serat Panji Jayengtilam. Pembahasan dalam penelitian ini sangat luas diantaranya 

membahas mengenai unsur kepahlawanan dalam Serat Panji Jayengtilam dan 

nilai kepahlawanan cerita Panji dan pembangunan nasional. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan Raminah Baribin (1997) dengan 

penelitian ini adalah terdapat pada objek kajian sekaligus masalah yang dikaji. 

Objek kajian pada penelitian Raminah Baribin (1997) yaitu Serat Panji 

Jayengtilam dan masalah yang dikaji adalah mengenai nilai kepahlawanan dalam 

cerita Panji. Sedangkan objek kajian dalam penelitian ini adalah Serat Panji 

Balitar. Sedangkan masalah yang dikaji merupakan penelitian dalam bidang sastra 

yang memfokuskan unsur tokoh dan penokohan dalam Serat Panji Balitar. 

 

2.2 Landasan Teoretis 

Teori-teori yang digunakan dalam landasan teoretis ini mencakup tokoh 

penokohan, ragam tokoh, teknik pelukisan tokoh dan fungsi tokoh. 

2.2.1 Tokoh dan Penokohan 

2.2.1.1 Tokoh 

Cara pengarang menggambarkan atau memunculkan tokoh dalam sebuah 

karya fiksi dapat menggunakan berbagai cara. Mungkin pengarang hanya 

menampilkan tokoh sebagai pelaku yang hidup di alam mimpi, tokoh yang 

mempunyai semangat perjuangan dalam mempertahankan hidupnya, tokoh yang 

memiliki cara sesuai dengan kehidupan manusia yang sebenarnya, maupun tokoh 

yang egois, kacau dan mementingkan diri sendiri. Dalam cerita fiksi tokoh dapat 

berupa manusia atau tokoh lain yang diberi sifat seperti manusia (Boulton dalam 
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Aminuddin 2004:79). Tokoh adalah pelaku yang kemunculannya ada dalam cerita 

fiksi, sehingga peristiwa yang terjadi dalam cerita fiksi mampu menjalin sebuah 

cerita (Aminuddin 2009:80). Sementara itu menyatakan pendapat bahwa tokoh 

merupakan unsur penting dalam karya naratif. Siapa yang bercerita, siapa yang 

mendapatkan sesuatu, siapa pembuat konflik adalah berhubungan dengan tokoh. 

Tokoh yang terdapat dalam suatu cerita fiksi memiliki peran yang berbeda-

beda. Seorang tokoh yang memiliki peran penting dalam cerita fiksi disebut 

dengan tokoh inti atau tokoh utama. Sedangkan tokoh yang memiliki peran tidak 

penting karena pemunculannya hanya melengkapi, melayani tokoh utama disebut 

dengan tokoh pembantu (Aminuddin 2004:80). 

Cerita rekaan pada dasarnya mengisahkan seseorang atau beberapa orang 

yang menjadi tokoh. Tokoh dalam cerita merupakan individu rekaan yang 

mengalami peristiwa atau berlakuan dalam berbagai peristiwa dalam cerita 

(Sudjiman dalam Permatasari 2009:22). Tokoh adalah orangnya, sebagai subjek 

yang menggerakkan peristiwa-peristiwa dalam cerita. Tokoh dalam cerita akan 

digerakkan oleh watak untuk melakukan perbuatan tertentu sehingga cerita akan 

menjadi lebih hidup. 

Untuk menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan (pembantu) dalam 

cerita fiksi dapat dilihat dari keseringan tokoh tersebut hadir dalam cerita. 

Pembaca cerita fiksi juga dapat menentukan melalui petunjuk pengarang, biasanya 

tokoh utama yang sering mendapatkan cobaan, ujian, dan berbagai penderitaan 

dalam cerita. Sedangkan tokoh pembantu merupakan tokoh yang selalu menjadi 

lawan dari tokoh utama dan hanya diceritakan seadanya. 
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Tokoh cerita menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro 2002:165) adalah orang 

yang ditampilkan dalam suatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca 

ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu. Tokoh cerita 

diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. 

Pemahaman watak seorang tokoh juga dapat diketahui lewat apa yang 

dibicarakan orang lain terhadapnya. Begitu juga dari pergaulan seorang tokoh 

dengan tokoh yang lain sering kali dapat menebak watak yang dimilikinya 

(Aminuddin 2004:82). 

Karya sastra tulis (cerita fiksi) termasuk dalam pembicaraan unsur intrinsik 

suatu karya sastra. Cara untuk mendekati atau mengkaji sebuah teks sastra dapat 

melalui teks itu sendiri (intrinsik) maupun melalui luar teks (ekstrinsik). Maksud 

dari pendekatan intrinsik adalah yang ditelaah merupakan unsur yang ada dalam 

cerita. Unsur tersebut adalah alur, tokoh, dan ruang. Untuk mengkaji masalah 

tersebut digunakan strukturalisme dalam cerita. 

Analisis unsur digunakan dalam penelitian ini karena analisis ini mampu 

untuk mengkaji tentang isi cerita secara keseluruhan dan keterkaitan antar unsur 

pembangun cerita. Analisis unsur merupakan aliran dalam studi sastra yang 

bertumpu pada teks. Analisis unsur memandang teks cerita sebagai bidang kajian 

naratologi yang merupakan ilmu yang mempelajari cerita, mengidentifikasi, 

mengkaji, dan mendeskripsi fungsi dan hubungan antar unsur. 
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2.2.1.2 Penokohan 

Penokohan adalah pelukisan gambaran yang jelas tentang seseorang yang 

ditampilkan dalam sebuah cerita. Istilah penokohan lebih luas jika dibandingkan 

dengan tokoh dan perwatakan. Penokohan mencakup masalah siapa tokoh cerita, 

bagaimana perwatakan, bagaimana penempatan, dan pelukisannya dalam sebuah 

cerita sehingga sanggup memberikan gambaran yang jelas pada pembaca. 

Penokohan sekaligus menyaran pada teknik perwujudan dan pengembangan tokoh 

pada sebuah cerita. Dalam istilah penokohan terkandung dua aspek yaitu isi dan 

bentuk. Tokoh, watak, dan segala aspek emosi merupakan aspek isi. Adapun 

teknik perwujudannya dalam karya fiksi merupakan bentuk (Nurgiyantoro 

2000:165-166). 

Menurut Suharianto dalam Fitri (2009:20), penokohan adalah pelukisan 

tokoh cerita, baik keadaan lahir maupun batin yang berupa pandangan hidupnya, 

sikapnya, keyakinannya serta adat istiadatnya. Penokohan merupakan 

penggambaran perilaku atau sifat-sifat psikologis yang tampak pada tokoh dengan 

menggunakan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh tokoh tersebut. Di dalam 

suatu peristiwa yang dialaminya, seorang tokoh akan memperlihatkan sikap dan 

tingkah-lakunya. Dari sikap-sikap tokoh terhadap peristiwa itu kemudian 

diketahui karakter tokoh. Berdasarkan uraian mengenai penokohan di atas dapat 

disimpulkan bahwa penokohan adalah tokoh itu sendiri beserta karakter yang 

dimilikinya sehingga seorang tokoh dapat ditampilkan secara fisik maupun 

psikologisnya. 
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Menurut Aminuddin (2009:80-81), dalam upaya memahami watak pelaku, 

pembaca dapat menelusurinya melalui: 

1. tuturan pengarang terhadap karakteristik pelakunya, 

2. gambaran yang diberikan pengarang melalui gambaran lingkungan kehidupan 

tokoh maupun cara berfikirnya, 

3. menunjukkan bagaimana perilaku tokoh dalam cerita, 

4. melihat bagaimana tokoh itu berbicara tentang dirinya sendiri,  

5. memahami bagaimana jalan pikirannya,  

6. melihat bagaimana tokoh lain berbicara tentangnya, 

7. melihat bagaimana tokoh lain berbincang dengannya, 

8. melihat bagaimana tokoh-tokoh lain itu memberikan reaksi terhadapnya, 

9. melihat bagaimana tokoh itu dalam mereaksi tokoh yang lainnya. 

Meskipun penokohan dalam cerita fiksi bersifat fiktif, umumnya para tokoh 

yang terdapat di dalamnya digambarkan melalui ciri-ciri psikologis dan sosial 

seperti layaknya manusia dalam dunia nyata. Tokoh dalam cerita fiksi memiliki 

ciri-ciri fisik dan mental yang keseluruhannya merupakan hasil dari imajinasi 

pengarang dan gambaran yang khas tentang tokoh cerita oleh pengarang, dengan 

demikian istilah penokohan lebih luas pengertiannya dari pada tokoh. Penokohan 

sekaligus menyaran pada teknik perwujudan dan pengembangan tokoh dalam 

sebuah cerita. Penokohan merupakan unsur yang penting dalam cerita fiksi. 

Penokohan merupakan fakta cerita, dengan demikian penokohan mempunyai 

peranan yang sangat besar dalam menentukan keutuhan dan keartistikan sebuah 

cerita fiksi. 
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2.2.2 Ragam Tokoh 

Cerita fiksi pada umumnya memiliki tekstur cerita yang sangat singkat dan 

juga memiliki tokoh-tokoh yang memegang peran penting di dalamnya. Tidak 

semua tokoh memegang peranan penting dalam sebuah cerita, akan tetapi hanya 

beberapa saja. Dalam cerita fiksi tokoh merupakan sentral dari cerita yang akan 

membawa pesan, amanat, dan moral dari pengarang. Adapun tokoh juga dapat 

dibedakan menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikiut. 

 

2.2.2.1 Tokoh Utama dan Tokoh Tambahan 

Berdasarkan segi peranan atau tingkat pentingnya tokoh dalam sebuah cerita 

dibagi menjadi dua yaitu tokoh utama (central character) dan tokoh tambahan 

(peripharel character). Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan 

penceritaannya dalam cerita, sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak 

diutamakan dalam cerita, tetapi memiliki peran di dalam cerita (Nurgiyantoro 

1994:176). 

Tokoh utama adalah tokoh yang diutamakan penceritaannya dalam sebuah 

karya fiksi. Tokoh utama merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan, baik 

sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Dalam cerita fiksi tokoh 

utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap 

halaman cerita yang bersangkutan (Nurgiyantoro 2009:80). 

Selain memahami peranan dan keseringan pemunculannya, dalam 

menentukan tokoh utama dapat juga ditentukan melalui petunjuk yang diberikan 

oleh pengarang. Tokoh utama umumnya merupakan tokoh yang sering diberi 
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komentar dan dibicarakan oleh pengarangnya melalui tokoh-tokoh lain yang 

memiliki hubungan penting dengannya (Aminuddin 2009:80). Tokoh utama 

merupakan tokoh yang paling banyak diceritakan dan selalu berhubungan dengan 

tokoh-tokoh lain. Tokoh utama sangat menentukan perkembangan plot secara 

keseluruhan. Tokoh utama merupakan tokoh yang dibuat sinopsisnya, sedangkan 

tokoh tambahan biasanya diabaikan (Nurgiyantoro 2000:177). 

Pendapat lain dikemukakan oleh Satoto (1989:46). Menurutnya tokoh utama 

merupakan pusat atau sentral cerita, biasanya merupakan tokoh protagonis. 

Sedangkan tokoh pembantu merupakan tokoh yang tidak secara langsung terlibat 

dalam konflik yang terjadi, tetapi ia diperlukan untuk membantu menyelesaikan 

cerita.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan 

peranan atau tingkat pentingnya tokoh cerita dalam sebuah karya fiksi dibedakan 

menjadi dua yaitu: 1) tokoh utama, merupakan tokoh yang memegang peranan 

penting dalam cerita, sering ditampilkan, dan merupakan pusat atau sentral cerita; 

2) tokoh tambahan, yaitu tokoh yang memiliki peranan tidak penting karena 

kemunculannya hanya melengkapi, melayani, mendukung pelaku utama. 

 

2.2.2.2 Tokoh Protagonis dan Tokoh Antagonis 

Berdasarkan fungsi penampilan, tokoh dapat dibedakan menjadi dua yaitu 

tokoh protagonis dan tokoh antagonis (Nurgiyantoro 2000:178). Tokoh protagonis 

adalah tokoh yang kita kagumi, salah satu jenisnya secara populer disebut hero. 

Tokoh protagonis merupakan pengejawantahan norma dan nilai yang ideal. 
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Tokoh protagonis menampilkan gambaran yang sesuai dengan pandangan 

pembaca dan harapan pembaca. Tokoh protagonis sering dikenal sebagai tokoh 

yang memiliki kesamaan dengan pembaca, segala apa yang dirasa, dipikir, 

dilakukan tokoh protagonis sekaligus mewakili pembaca. Sebuah karya fiksi harus 

mengandung konflik dan ketegangan, khususnya konflik dan ketegangan yang 

dialami tokoh protagonis. Kebalikan dari tokoh protagonis adalah tokoh 

antagonis. Biasanya tokoh antagonis menjadi penyebab konflik di dalam sebuah 

cerita. Penggambaran dari tokoh antagonis ini sering berlawanan dengan tokoh 

protagonis sehingga pembaca seringkali kurang simpati bahkan cenderung 

membenci tokoh antagonis tersebut. 

Menentukan tokoh-tokoh cerita ke dalam protagonis dan antagonis kadang-

kadang tidak mudah, atau paling tidak pembaca bisa berbeda pendapat. Tokoh 

yang mencerminkan harapan atau norma ideal memang dapat dianggap sebagai 

tokoh protagonis. Namun tidak jarang terdapat tokoh yang tidak membawakan 

nilai-nilai moral atau yang berdiri dipihak lawan justru yang diberi simpati dan 

empati oleh pembaca. Jika terdapat dua tokoh yang berlawanan, tokoh yang 

banyak diberi kesempatan untuk mengemukakan visinya itulah yang kemungkinan 

besar memperoleh simpati dari pembaca (Luxemburg dalam Nurgiyantoro 

1994:180). 

Pendapat lain dikemukakan oleh Altenbern & Lewis (dalam Nurgiyantoro 

1994:178). Berdasarkan fungsi penampilannya, mereka membagi tokoh menjadi 

dua jenis yaitu tokoh antagonis dan tokoh protagonis. Tokoh antagonis merupakan 

tokoh penyebab terjadinya konflik. Tokoh antagonis barang kali dapat disebut 



19 

 

 

beroposisi dengan tokoh protagonis, secara langsung ataupun tak langsung 

bersifat fisik ataupun batin. Sebaliknya, tokoh protagonis adalah tokoh yang 

dikagumi atau biasa disebut “hero”, tokoh yang merupakan pengejawantahan 

norma-norma dan nilai-nilai yang ideal. 

Menurut Luxemburg (dalam Nurgiyantoro 1994:180), tokoh protagonis 

menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan dan harapan-harapan 

pembaca. Maka pembaca sering mengenalinya karena memiliki kesamaan dengan 

dirinya, segala apa yang dirasa, dipikir, dan dilakukan tokoh itu sekaligus 

mewakili dirinya. Menentukan tokoh-tokoh cerita ke dalam protagonis dan 

antagonis kadang-kadang tidak mudah, atau paling tidak orang bisa berbeda 

pendapat. Tokoh yang mencerminkan harapan atau norma ideal memang dapat 

dianggap sebagai tokoh protagonis. Namun tak jarang ada tokoh yang tak 

membawakan nilai-nilai moral pembaca pada umumnya justru diberi simpati dan 

empati oleh pembaca. Jika terdapat dua tokoh yang berlawanan, tokoh yang lebih 

banyak diberi kesempatan untuk mengemukakan visinya itulah yang 

kemungkinan besar memperoleh simpati, dan empati dari pembaca (Luxemburg 

dalam Nurgiyantoro 1994:180). 

Senada dengan Altenbern & Lewis, Satoto (1989:46) mengungkapkan 

bahwa tokoh protagonis merupakan pemeran utama yang menjadi pusat cerita. 

Sedangkan tokoh antagonis merupakan lawan tokoh protagonis, ia suka menjadi 

musuh atau penghalang bagi tokoh protagonis. Tokoh ini merupakan penyebab 

timbulnya konflik. 
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Mengacu pada beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

berdasarkan fungsi penampilannya tokoh dibedakan menjadi dua yaitu tokoh 

protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis merupakan tokoh pendukung 

cerita. Sedangkan tokoh antagonis merupakan tokoh penentang cerita yang 

beroposisi dengan tokoh protagonis dan menjadi penyebab terjadinya konflik.  

 

2.2.2.3 Tokoh Sederhana dan Tokoh Bulat 

Berdasarkan perwatakannya tokoh cerita dapat dibedakan ke dalam tokoh 

sederhana (simple atau flat character) dan tokoh kompleks atau tokoh bulat 

(complex atau round character). Pembedaan ini berasal dari Foster dalam 

bukunya “Aspects of the Novel” yang terbit pertama kali tahun 1972. Pembedaan 

tokoh ke dalam sederhana dan kompleks tersebut kemudian menjadi sangat 

terkenal (Foster dalam Nurgiyantoro 1994:181). 

Menurut Abrams (dalam Nurgiyantoro 1994:181-183), tokoh sederhana 

adalah tokoh yang hanya memiliki satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat-watak 

yang tertentu saja. Ia tak diungkap berbagai sisi kehidupannya. Sifat dan tingkah 

laku seorang tokoh sederhana bersifat datar, monoton, hanya mencerminkan satu 

watak tertentu. Watak yang telah pasti itulah yang mendapat penekanan terus-

menerus dalam fiksi yang bersangkutan. Sedangkan tokoh bulat atau kompleks 

berbeda dengan tokoh sederhana. Tokoh bulat adalah tokoh yang memiliki dan 

diungkap berbagai kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian, dan jati 

dirinya. Ia dapat saja memiliki watak tertentu yang dapat diformulasikan, namun 

ia pun dapat pula menampilkan watak dan tingkah laku bermacam-macam, 
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bahkan mungkin seperti bertentangan dan sulit diduga. Dibandingkan dengan 

tokoh sederhana tokoh bulat lebih menyerupai kehidupan manusia yang 

sesungguhnya, karena disamping memiliki berbagai kemungkinan sikap dan 

tindakan, ia juga sering memberikan kejutan.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Satoto (1989:46-47). Menurutnya tokoh 

sederhana atau tokoh datar merupakan tokoh dalam karya sastra, baik lakon 

maupun roman/novel yang hanya diungkap dari satu segi wataknya. Tokoh 

semacam ini sifatnya statis, tidak dikembangkan secara maksimal. Apa yang 

dilakukan tidak menimbulkan kejutan pada publiknya, contohnya adalah tokoh-

tokoh dalam cerita wayang. Pada umumnya tokoh dalam cerita wayang 

merupakan tokoh datar. Sedangkan tokoh bulat (round Character) merupakan 

tokoh dalam karya sastra, baik jenis lakon maupun roman/novel, yang diporikan 

segi-segi wataknya, hingga dapat dibedakan dari tokoh-tokoh lain. Tokoh-tokoh 

bulat dapat mengejutkan pembaca, pendengar atau penonton karena kadang-

kadang terungkap watak yang tidak terduga.   

Tokoh bulat atau kompleks adalah tokoh yang diungkap sebagai 

kemungkinan sisi kehidupannya, sisi kepribadian dan jati dirinya. Dibandingkan 

dengan tokoh sederhana, tokoh bulat lebih menyerupai kehidupan manusia yang 

sesungguhnya, karena disamping memiliki berbagai kemungkinan sikap dan 

tindakan, ia juga sering memberikan kejutan (Abrams dalam Nurgiyantoro 

1994:183). Tokoh sederhana tetap diperlukan kehadirannya dalam sebuah karya 

fiksi. Kehadiran tokoh sederhana dalam sebuah karya fiksi justru dapat menambah 

tingkat intensitas kekomplekan tokoh lain yang memang dipersiapkan sebagai 
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tokoh bulat. Tokoh sederhana akan mudah dikenali dimanapun ia hadir dan 

mudah diingat oleh pembaca, dalam hal ini, menurut Foster (dalam Nurgiyantoro 

1994:187) merupakan keuntungan penampilan tokoh tersebut. Penampilan tokoh 

sederhana stereotip sebagai pengganti imajinasi dan tokoh sederhana yang 

diindividualkan (Kenny dalam Nurgiyantoro 1994:187). 

Pembedaan tokoh cerita ke dalam sederhana dan kompleks sebenarnya lebih 

bersifat teoritis sebab pada kenyatannya tidak ada ciri perbedaan yang pilah 

diantara keduanya. perlu pula ditegaskan bahwa pengertian tokoh sederhana dan 

kompleks tersebut tidak bersifat pengontrasan. Artinya tokoh sederhana bukan 

sebagai kebalikan atau dalam pertentangannya dengan tokoh kompleks. 

Perbedaan antara sederhana dan kompleks itu lebih bersifat penggradasian, 

berdasarkan kompleksitas watak yang dimiliki para tokoh. Misalnya, sederhana, 

agak kompleks, lebih kompleks, kompleks, dan sangat kompleks. Dengan 

demikian apakah seorang tokoh cerita itu dapat digolongkan sebagai tokoh 

sederhana atau kompleks, mungkin saja untuk setiap orang akan berbeda 

pendapat. Hal itu juga mengingat bahwa pembedaan ke dalam tokoh sederhana 

dan kompleks masing-masing sebagai tokoh yang hanya diungkapkan satu sisi 

dan berbagai sisi kehidupannya sebenarnya lebih pada usaha penyederhanaan 

masalah saja (Nurgiyantoro 1994:184).  

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tokoh 

sederhana atau tokoh datar yaitu tokoh yang hanya diungkap dari satu sisi 

kehidupan. Tokoh ini mempunyai satu sifat yang sudah pasti. Watak tersebutlah 

yang diungkap dan mendapat penekanan dari pengarangnya. Sebaliknya, tokoh 
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bulat merupakan tokoh yang diungkap dari berbagai sisi kehidupan. Tokoh ini 

mempunyai berbagai macam sifat, bahkan sifat yang tidak terduga atau 

bertentangan dengan sifat yang telah dibayangkan pembaca/penonton 

sebelumnya. 

 

2.2.2.4 Tokoh Statis dan Tokoh Berkembang 

Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh-tokoh 

dalam cerita, tokoh dapat dibedakan kedalam tokoh statis dan tokoh berkembang 

(Nurgiyantoro 1994:188). Tokoh statis (static character) adalah tokoh cerita yang 

secara esensial tidak mengalami perubahan atau perkembangan perwatakan 

sebagai akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tokoh jenis ini seperti 

kurang terlibat dan tidak terpengaruh oleh adanya perubahan lingkungan yang 

terjadi karena adanya hubungan antar manusia. Tokoh statis mempunyai sikap dan 

watak yang relatif tetap, tidak berkembang sejak awal sampai akhir cerita 

(Altenberd dan Lewis dalam Nurgiyantoro 1994:188). Sebab itu, dalam 

penokohan ini dikenal istilah tokoh hitam yang berkonotasi jahat dan tokoh putih 

yang berkonotasi baik. Kedua tokoh ini  sejak awal kemunculannya hingga akhir 

cerita sifatnya tetap. Hitam terus menerus berwatak jahat, sedangkan putih pun 

tidak pernah berubah berubah menjadi hitam (Nurgiyantoro 1994:188). 

Sedangkan menurut Aminuddin (1995:83) tokoh statis adalah tokoh atau pelaku 

yang tidak menunjukkann adanya perubahan atau  perkembangan sejak pelaku itu 

sampai cerita itu berakhir. 
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Tokoh berkembang (developing character) adalah tokoh cerita yang 

mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sejalan dengan 

perkembangan dan perubahan peristiwa dan alur yang dikisahkan. Ia secara aktif 

berinteraksi dengan lingkungan, baik lingkungan sosial, alam, maupun yang lain, 

kesemuanya itu akan mempengaruhi sikap, watak, dan tingkah lakunya. Adanya 

perubahan-perubahan yang terjadi di luar dirinya dan hubungan antar manusia 

yang bersifat saling mempengaruhi dapat menyentuh kejiwaannya. Hal ini dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan dan perkembangan sikap dan wataknya, baik 

pada awal, tengah, maupun akhir cerita sesuai dengan tuntutan koherensi cerita 

secara keseluruhan. Sedangkan tokoh berkembang menurut Aminuddin (1995:83) 

adalah tokoh atau pelaku yang memiliki perubahan dan perkembangan batin 

dalam keseluruhan penampilannya. Namun, Aminuddin menamakannya dengan 

pelaku atau tokoh dinamis. 

Perbedaan tokoh statis dan tokoh berkembang lebih bersifat penggradasian. 

Artinya ada dua titik pengontrasan, ada tokoh yang memiliki kecenderungan ke 

salah satu kutub. Polarisasi (perlawanan) ini bergantung pada perkembangan 

sikap, watak, dan tingkah laku tokoh cerita (Nurgiyantoro 1994:190). 

Dari berbagai macam tokoh dalam cerita tersebut kita dapat melihat 

perbedaan peran dan fungsinya dalam cerita. Poster mengungkapkan bahwa tokoh 

bulat lebih tinggi nilainya daripada tokoh datar (Sudjiman 1991:22). Tokoh bulat 

dengan lika-liku wataknya sukar diciptakan daripada tokoh datar. Tokoh bulat 

lebih menyerupai pribadi yang hidup dapat menjadikan karya sastra mirip 

kehidupan yang sebenarnya. Namun demikian sifat cerita, fungsi cerita, serta 
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perkembangan zaman ikut menentukan bagaimana tokoh cerita ditampilkan. Jadi,  

tokoh sebaiknya diamati dalam hubungannya dengan unsur cerita yang lain dan di 

dalam hubungannya dengan cerita tersebut secara keseluruhan. Penilaian terhadap 

tokoh datar dan tokoh bulat harus dilakukan dengan mempertimbangkan 

sumbangan tokoh tersebut terhadap cerita dan fungsi tokoh tersebut  di dalam 

cerita. 

Satoto (1989:47) juga mengungkapkan bahwa tokoh statis merupakan tokoh 

dalam novel/roman atau lakon yang dalam perwatakannya sedikit sekali 

mengalami perkembangan atau bahkan tidak mengalami perubahan sama sekali. 

Berkaitan dengan pengertian tokoh berkembang, hal tersebut tidak dicantumkan 

dalam bukunya. 

Mengacu pada beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

tokoh statis merupakan tokoh yang sedikit sekali mengalami perkembangan 

perwatakan atau bahkan tidak mengalami perkembangan perwatakan sama sekali. 

Tokoh jenis ini mempunyai watak dan sikap yang relatif tetap. Sebaliknya, tokoh 

berkembang yaitu tokoh yang mengalami perkembangan perwatakan sejalan 

sengan perubahan peristiwa dalam cerita. 

 

2.2.2.5 Tokoh Tipikal dan Tokoh Netral 

Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap sekelompok 

manusia dari kehidupan dalam cerita, tokoh cerita dapat dibedakan ke dalam 

tokoh tipikal dan tokoh netral. Tokoh tipikal adalah tokoh yang hanya sedikit  

ditampilkan keadaan individunya dan lebih banyak ditonjolkan kualitas pekerjaan 
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atau kebangsaannya atau sesuatu yang lain yang lebih bersifat mewakili, menurut 

Altenbernd dan Lewis (dalam Nurgiyantoro 1994:190). Tokoh tipikal merupakan 

gambaran, cerminan, atau penunjukkan terhadap orang, bisa juga sebagai 

kelompok orang yang terkait dengan sebuah lembaga, atau juga sebaliknya yang 

terdapat di dunia nyata. 

Sedangkan tokoh netral adalah  tokoh cerita yang bereksistensi demi cerita 

itu sendiri. Ia merupakan tokoh imajiner yang hanya hidup dan bereksistensi 

dengan dalam dunia fiksi. Ia hadir semata-mata demi cerita atau bahkan dialah 

yang sebenarnya empu cerita, pelaku cerita, dan yang diceritakan. Kehadirannya 

tidak berpotensi untuk mewakili atau menggambarkan sesuatu yang di luar 

dirinya, yaitu seseorang yang berasal dari dunia nyata. Atau paling tidak, pembaca 

mengalami kesulitan untuk menafsirkannya dikarenakan kurang adanya unsur 

bukti pencerminan dari kenyataan di dunia nyata (Nurgiyantoro 2000:191). 

Penokohan tokoh cerita secara tipikal pada hakikatnya dapat dipandang 

sebagai reaksi, tanggapan, penerimaan, tafsiran, pengarang terhadap tokoh 

manusia di dunia nyata. Tanggapan itu mungkin dapat bernada negatif, 

mengecam, atau dapat juga tanggapan yang bersifat netral. Artinya pengarang 

melukiskan sebuah karya fiksi dengan apa adanya tanpa disertai sikap yang 

subjektivitasnya sendiri yang cenderung memihak.  

Penokohan yang tipikal ataupun bukan berkaitan erat dengan makna, 

intentional meaning, makna yang tersirat yang ingin disampaikan oleh pengarang 

kepada pembaca. Melalui tokoh tipikal itu pengarang tidak sekedar memberikan 
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reaksi atau tanggapan, melainkan sekaligus memperlihatkan sikapnya terhadap 

tokohnya itu sendiri (dalam Nurgiyantoro 1994:191). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa tokoh 

tipikal merupakan pencerminan orang atau sekelompok orang yang terikat suatu 

lembaga yang ada di dunia nyata. Dengan kata lain, tokoh tipikal adalah tokoh 

yang sedikit ditampilkan sisi individualitasnya. Sebaliknya, tokoh netral adalah 

tokoh yang bereksistensi demi cerita itu sendiri. Tokoh netral tidak berpretensi 

untuk mewakili atau menggambarkan sesuatu yang diluar dirinya, seseorang yang 

berasal dari dunia nyata. 

 

2.2.3 Teknik Pelukisan Tokoh 

Teknik pelukisan tokoh merupakan sebuah sarana untuk menghadirkan 

tokoh dalam sebuah cerita sehingga mampu menciptakan dan mendukung tujuan 

artistik karya yang bersangkutan. Secara garis besar, teknik pelukisan tokoh dalam 

suatu karya meliputi pelukisan sifat, sikap, watak, tingkah laku, dan berbagai hal 

lain yang berhubungan dengan jati diri tokoh (Nurgiyantoro 1994:194). 

Teknik pelukisan tokoh menurut Nurgiyantoro (1994:194-200) ada dua 

macam yaitu teknik ekspositori (teknik analisis) dan teknik dramatik. Kedua 

teknik tersebut masing-masing mempunyai kelemahan dan kelebihan, serta 

penggunaannya dalam karya fiksi tergantung pada selera pengarang dan 

kebutuhan penceritaan. Definisi dari kedua teknik tersebut adalah sebagai berikut. 
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2.2.3.1 Teknik Ekspositori 

Teknik ekspositori atau disebut juga dengan teknik analisis merupakan 

pelukisan tokoh cerita yang dilakukan dengan memberikan deskripsi, uraian, atau 

penjelasan secara langsung. Tokoh cerita hadir dan dihadirkan oleh pengarang 

kehadapan pembaca secara tidak berbelit-belit, melainkan begitu saja dan disertai 

dengan deskripsi kehadirannya, yang berupa sikap, watak, tingkah laku, dan 

bahkan ciri fisiknya. Pengarang tidak hanya memperkenalkan latar dan suasana 

dalam rangka menyituasikan pembaca, melainkan juga data-data kehadiran tokoh 

cerita. Deskripsi kehadiran tokoh yang dilakukan secara langsung dapat berupa 

dialog, walau bukan merupakan suatu pantangan atau pelanggaran jika dalam 

dialog pun tercermin watak para tokoh yang terlibat. 

Dalam teknik ekspositori tokoh harus tak dibiarkan berkembang keluar jalur 

sehingga sikap dan tingkah lakunya tetap mencerminkan pola kediriannya itu. 

Mempertahankan pola sikap tokoh yang berwatak sederhana dalam berbagai 

kegiatan dan kejadian dalam sebuah karya fiksi, tampaknya bukan merupakan hal 

yang sulit, berhubung aktivitas itu tak lain dari sekedar penerapan prinsip 

pengulangan saja. Pemertahanan pola kedirian tokoh dapat terletak pada 

konsistensi pemberian sifat, sikap, watak, tingkah laku, dan juga kata-kata yang 

keluar dari tokoh yang bersangkutan. Deskripsi kehadiran tokoh yang dilakukan 

secara langsung oleh pengarang akan berwujud penuturan yang bersifat deskriptif 

pula. Artinya, kehadiran akan berwujud penuturan yang bersifat dialog, meskipun 

bukan merupakan suatu pantangan atau pelanggaran jika dalam dialog akan 

tercermin watak para tokoh yang terlibat. 
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2.2.3.2 Teknik Dramatik 

Teknik dramatik yaitu teknik yang menampilkan tokoh cerita secara tidak 

langsung, pengarang tidak mendeskripsikan secara eksplisit sifat dan sikap serta 

tingkah laku tokoh. Pengarang membiarkan para tokoh cerita untuk menunjukkan 

kehadirannya sendiri melalui berbagai aktivitas yang dilakukan, baik secara verbal 

melalui kata maupun non verbal memalui tindakan atau tingkah laku. Dengan 

menggunakan cara yang demikian, cerita akan menjadi efektif, berfungsi ganda, 

dan sekaligus menunjukkan keterkaitan yang erat antara berbagai unsur fiksi. 

Kelebihan teknik dramatik ini adalah pembaca tidak hanya bersifat pasif, 

melainkan sekaligus terdorong terlibat diri secara aktif, kreatif, dan imajinatif. 

Kelemahan teknik ini adalah sifatnya yang tidak ekonomis. Pelukisan kedirian 

orang tokoh memerlukan banyak kata diberbagai kesempatan dengan berbagai 

bentuk yang relatif panjang (Nurgiyantoro 2000:198-200). 

Penampilan tokoh secara dramatik dapat dilakukan dengan beberapa teknik 

yaitu seperti teknik cakapan, teknik tingkah laku, teknik pikiran dan perasaan, 

teknik arus kesadaran, teknik reaksi tokoh, teknik reaksi tokoh lain, teknik 

pelukisan latar, serta teknik pelukisan fisik. Dari delapan teknik pelukisan tokoh 

tersebut biasanya orang mempergunakan teknik tersebut secara bergantian dan 

saling mengisi meskipun ada perbedaan frekuensi penggunaan masing-masing 

teknik. Sangat dimungkinkan satu atau dua teknik yang akan lebih sering 

dipergunakan dari pada teknik yang lainnya, hal tersebut tidak lepas dari tujuan 

estetis dan keutuhan cerita secara keseluruhan.  
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2.2.3.2.1 Wujud Penggambaran Teknik Dramatik 

Penampilan tokoh secara dramatik yang tertuang dalam teks dapat dilakukan 

dengan sejumlah teknik yaitu: 

1. Teknik Cakapan 

Percakapan yang dilakukan tokoh-tokoh cerita biasanya juga dimaksudkan 

untuk menggambarkan sifat-sifat tokoh yang bersangkutan. Tidak semua 

percakapan mencerminkan kedirian tokoh, namun seperti yang telah 

dikemukakan, percakapan yang efektif dan fungsional adalah yang dapat 

menunjukkan perkembangan plot dan mencerminkan sifat kedirian tokoh 

(Nurgiyantoro 1994:201). 

2. Teknik Tingkah Laku 

Teknik tingkah laku menyaran kepada tindakan yang bersifat non verbal dan 

fisik. Teknik tingkah laku merupakan teknik yang dilakukan orang dalam wujud 

tindakan serta tingkah laku, atau yang disebut dengan reaksi tanggapan. Sifat, dan 

sikap yang ,mencerminkan sifat-sifat kehadiannya (Nurgiyantoro 1994:203). 

3. Teknik Pikiran dan Perasaan 

Bagaimana keadaan dan jalan pikiran serta perasaan, serta apa yang sering 

dipikirkan dan dirasakan oleh tokoh dalam banyak hal, merupakan pencerminan 

sifat-sifat kediriannya juga. Perbuatan dan kata-kata merupakan perwujudan nyata 

tingkah laku, pikiran, dan perasaan (Nurgiyantoro 1994:204). 

4. Teknik Arus Kesadaran 

Teknik kesadarn berkaitan erat dengan teknik pikiran dan perasaan. 

Keduanya tidak bisa dibedakan secara pisah, bahkan mungkin dianggap sama 
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karena sama-sama menggambarkan perilaku tokoh. Teknik arus kesadaran 

merupakan sebuah teknik narasi yang berusaha menangkap pandangan dan aliran 

proses mental tokoh, bagaimana tanggapan, perasaan, ingatan, harapan, dan 

asosiasi-asosiasi acak (Abrams dalam Nurgiyantoro 1994:206). 

5. Teknik Reaksi Tokoh 

Maksud dari reaksi ini adalah reaksi tokoh terhadap suatu kejadian, 

masalah, keadaan kata dan sikap, serta tingkah laku orang lain yang berupa 

rangsangan dari luar diri tokoh yang bersangkutan (Nurgiyantoro 1994:207). 

6. Teknik Reaksi Tokoh Lain 

Reaksi tokoh lain dimaksudkan sebagai reaksi yang diberikan oleh tokoh 

lain terhadap tokoh utama atau tokoh yang dipelajari kediriannya yaitu berupa 

pandangan, pendapat, sikap, dan komentar. Reaksi tokoh lain juga merupakan 

teknik penokohan untuk menginformasikan kedirian tokoh terhadap pembaca 

(Nurgiyantoro 1994:209). 

7. Teknik Pelukisan Latar 

Suasana sekitar tokoh juga sering dipakai untuk melukiskan kediriannya. 

Pelukisan suasana latar dapat lebih mengidentifikasi sifat kedirian tokoh seperti 

yang telah diungkapkan dengan berbagai teknik yang lain. Pelukisan tokoh yang 

tepat akan mendukung teknik penokohan secara kuat meskipun latar belakang itu 

sebenarnya merupakan sesuatu yang berada di luar kedirian tokoh (Nurgiyantoro 

1994:209-210). 
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8. Teknik Pelukisan Fisik 

Keadaan fisik seseorang sering berkaitan dengan kejiwaannya atau paling 

tidak pengarang sengaja mencari dan memperhubungkan adanya keterkaitan  itu. 

Adapun contohnya yaitu bibir tipis menyaran pada sifat ceriwis dan bawel serta 

rambut lurus menyaran pada sifat tidak mau mengalah. Dalam hal ini berkaitan 

dengan pandangan dan budaya masyarakat yang bersangkutan (Nurgiyantoro 

1994:210). 

 

2.2.4 Fungsi Tokoh 

Forster (1982:73:72) beranggapan bahwa tokoh bulat lebih tinggi nilainya 

daripada tokoh datar. Tokoh bulat dengan lika-liku wataknya lebih sulit 

diciptakan daripada tokoh datar yang hanya satu segi dominannya yang 

ditonjolkan sepanjang cerita. Sesungguhnya penilaiannya tidak sederhana 

demikian. Tokoh bulat memang lebih sukar direka daripada tokoh datar. Tokoh 

bulat lebih menyerupai pribadi yang hidup, dan kemiripan ini adalah salah satu 

bentuk relevansi. Dengan kata lain, kekompleksan tokoh dapat membuat karya 

sastra itu mirip kehidupan yang sebenarnya. Akan tetapi, sifat cerita, fungsi tokoh 

di dalam cerita, dan perkembangan zaman ikut menentukan bagaimana tokoh 

ditampilkan. 

Cerita didaktis lebih terdukung oleh tokoh datar. Tokoh lataran, yaitu tokoh 

yang berfungsi sebagai bagian dari latar cerita. Lebih kena ditampilkan sebagai 

tokoh datar. Jika ditampilkan sebagai tokoh bulat, akan mengalihkan perhatian 

dari tokoh sentral kepada tokoh lataran ini. Tokoh datar pun memberikan 
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sumbangan di dalam membangun cerita sehingga mirip dengan pengalaman hidup 

yang sebenarnya. Jelasnya, jika hidup ini dianggap suatu cerita, maka diri sendiri 

adalah tokoh yang paling kompleks didalamnya. Seharusnya setiap individu 

mengenal diri sendiri luar dan dalam; orang lain hanya dikenal dari sisi luarnya. 

Ada di antara orang lain itu yang dikenal baik sekali; misalnya, sahabat karib, 

suami, atau istri. Mengenal berbagai segi wataknya, mengenal kekompleksannya. 

Sebaliknya, ada orang yang hanya dikenal secara sepintas saja, tidak sampai 

mengenali keseluruhan wataknya. Namun, tokoh seperti ini melengkapi tanggapan 

tentang hidup ini. Jadi, tokoh seyogyanya diamati di dalam hubungannya dengan 

unsur cerita lainnya, dan di dalam hubungannya dengan cerita tersebut secara 

keseluruhan. Penilaian terhadap tokoh datar dan tokoh bulat harus dilakukan 

dengan mempertimbangkan sumbangan tokoh itu terhadap cerita dan fungsi tokoh 

di dalam cerita. 

Berpedoman pada pertimbangan tersebut, dapat lebih memahami peran dan 

sumbangan tokoh yang absurd. Tokoh absurd ialah tokoh yang tidak memiliki 

kedirian yang khas (Wahjudi 1984:44), tidak dapat dirujukkan kepada satu 

identitas yang jelas (Sudjiman 1991:22-23). 

Tokoh cerita, utama ataupun tambahan, sebagaimana dikemukakan, hadir 

dihadapan pembaca tidak sekaligus menampakkan seluruh kediriannya, melainkan 

sedikit demi sedikit sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan cerita. Pada 

awal cerita, pembaca belum mengenal tokoh, namun sejalan dengan 

perkembangan cerita pula, pembaca akan semakin kenal dan akrap. Proses 

pengenalan kedirian tokoh cerita secara lengkap biasanya tidak semudah yang 
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dibayangkan orang. Apalagi jika tokoh itu bersifat kompleks, sedang yang 

sederhana sekalipun juga dibutuhkan ketelitian dan kekritisan di pihak pembaca. 

Untuk mengenali secara lebih baik tokoh-tokoh cerita, perlu diidentifikasi 

kedirian tokoh-tokoh secara cermat. Proses usaha identifikasi tersebut tampaknya 

akan sejalan dengan usaha pengarang dalam mengembangkan tokoh. Di satu 

pihak pengarang berusaha cara penokohannya, di pihak lain pembaca berusaha 

menafsirkan “siasat” pengarang tersebut. Artinya, ada kesamaan dalam hal 

berproses. Usaha pengidentifikasian yang dimaksud adalah melalui prinsip-prinsip 

sebagai berikut. 

1) Prinsip Pengulangan 

Tokoh cerita yang belum dikenal, akan menjadi kenal dan akrap jika dapat 

menemukan dan mengidentifikasi adanya kesamaan sifat, sikap, watak, dan 

tingkah laku pada bagian-bagian selanjutnya. Kesamaan itu mungkin saja 

dikemukakan dengan teknik lain, mungkin dengan teknik dialog, tindakan, arus 

kesadaran, ataupun yang lain. Sifat kedirian seorang tokoh yang diulang-ulang 

biasanya untuk menekankan dan atau mengintensifkan sifat-sifat yang menonjol 

sehingga pembaca dapat memahami dengan jelas. Prinsip pengulangan karenanya 

penting untuk mengembangkan dan mengungkapkan sifat kedirian tokoh cerita 

(Luxemburg dkk 1992:139). Teknik pengulangan ini dapat berupa penggunaan 

teknik ekspositori dan teknik dramatik, baik secara sendiri maupun keduanya 

sekaligus. 
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2) Prinsip Pengumpulan 

Keseluruhan kedirian tokoh diungkapkan sedikit demi sedikit dalam seluruh 

cerita. Usaha pengidentifikasian tokoh, dengan demikian dapat dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data kedirian yang “tercecer” diseluruh cerita tersebut, 

akhirnya diperoleh data yang lengkap. Pengumpulan data ini penting, sebab data-

data kedirian yang berserakan itu dapat digabungkan sehingga bersifat saling 

melengkapi dan menghasilkan gambaran yang padu tentang kedirian tokoh yang 

bersangkutan (Luxemburg dkk 1992:140). Jadi, jika dalam prinsip pengulangan 

kita mengumpulkan data-data yang berserakan namun mencerminkan kesamaan 

sifat, dan prinsip pengumpulan data-data yang berbeda, khususnya terhadap tokoh 

kompleks, hal tersebut memang menunjukkan keberagaman sifat. 

3) Prinsip Kemiripan dan Pertentangan 

Identifikasi tokoh yang mempergunakan prinsip kemiripan dan pertentangan 

dilakukan dengan memperbandingkan antara seorang tokoh dengan tokoh lain 

dari cerita fiksi yang bersangkutan. Seorang tokoh mungkin saja memiliki sifat 

kedirian yang mirip dengan tokoh lain, namun tentu saja ia juga memiliki 

perbedaan-perbedaan. Adakalanya kedirian seorang tokoh baru tampak secara 

lebih jelas setelah berada dalam pertentangannya dengan tokoh lain. Sebelum 

memperbandingkan masalah adanya kemiripan dan pertentangan antar tokoh, 

terlebih dahulu kita menyeleksi data-data kedirian masing-masing tokoh. Artinya, 

sebelumnya kita haruslah telah mengidentifikasi perwatakan tokoh dengan 

mempergunakan prinsip pengulangan dan pengumpulan.hal itu disebabkan kita 

tak perlu memperbandingkan semua data kedirian tokoh, melainkan terbatas pada 
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hal-hal yang memang mengandung unsur kemiripan dan pertentangan, sekaligus 

yang merupakan ciri-ciri menonjol. 

Data-data kedirian tokoh yang diperbandingkan dengan tokoh lain dapat 

disajikan ke dalam bentuk tabel. Namun, perlu di ingat bahwa pertentangan tokoh 

dalam sifat tertentu, misalnya sifat sumarah, pasrah, sentimentalis, tidaklah dalam 

pengertian yang ekstrem, positif, dan negatif. Biasanya pertentangan itu lebih 

merupakan sesuatu yang menunjukkan kadar, gradasi, atau intensitas, sehingga 

tokoh yang satu boleh dikatakan, misalnya, lebih intensif daripada tokoh lain 

dalam pemilikan sikap tertentu atau dalam hal menyikapi ciri tertentu. 

Oleh karena itu, jika mempergunakan alat penskalan sikap, pembuatan alat 

(observasi) pertentangan itu haruslah yang menunjukkan tingkatan-tingkatan 

intensitas. Masing-masing tingkatan itu dapat diberi skor (jadi, mirip dengan skala 

Likert), misalnya skor 5-1 yang menunjukkan kutup yang paling intensif ke yang 

sebaliknya, atau 5-1 jika pertentangannya dibalik.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Tokoh Panji digambarkan sebagai sosok seorang pahlawan yang 

mempunyai keberanian dalam peperangan untuk mempertahankan kerajaannya. Ia 

merupakan seorang pemimpin perang yang tangguh dan rela berkorban demi 

umatnya. Panji digambarkan sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dan 

memiliki kekuatan super dengan berbagai keajaiban. 

Hadirnya tokoh utama yang memiliki karakter unik dan kuat serta 

mengalami konflik luar biasa, dapat menjadikan cerita yang dibawakannya 
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menarik. Seringkali sebuah cerita naratif diberi judul nama seorang tokoh utama. 

Hal ini bertujuan untuk mempertajam dan memperkuat tokoh utama beserta 

karakter yang terdapat dalam cerita sehingga menarik perhatian penikmat cerita. 

Cerita Panji Balitar berbeda dengan cerita-cerita Panji yang ada. Perbedaan 

tersebut dapat dilihat dari penuturan cerita dan penggambaran karakter tokoh 

Panji. Tokoh Panji Balitar sangat berbeda dengan karakter-karakter tokoh Panji 

pada umumnya. Ia diceritakan sebagai seseorang yang selalu ingin berkuasa, 

angkuh, senang merebut kerajaan-kerajaan dengan cara berperang, dan 

mengambil harta benda serta mengambil para istri raja yang kemudian 

dijadikannya istri. Padahal pada umumnya tokoh Panji digambarkan sebagai 

sosok yang mempunyai jiwa kepahlawanan, mempunyai kepribadian yang luhur, 

taat kepada dewa, memiliki moral, dan jiwa sosial yang baik. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti melihat bahwa Serat Panji Balitar memiliki 

keistimewaan. Keistimewaan tersebut terlihat pada penggambaran karakter tokoh  

yang berbeda dengan karakter tokoh pada serat Panji lainnya. Tokoh Panji Balitar 

dalam serat ini lebih ditonjolkan daripada tokoh Panji (Inu Kertapati). Padahal 

dalam cerita Panji pada umumnya tokoh Panji (Inu Kertapati) lebih menonjol. 

Perbedaan itulah yang membuat peneliti tertarik untuk mengetahui sisi lain 

karakter tokoh Panji dalam naskah Serat Panji Balitar. 
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1.1  Diagram Kerangka Berfikir 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latar Belakang:  
hadirnya tokoh utama yang 
memiliki karakter unik dan kuat 
serta mengalami konflik luar biasa, 
dapat dijadikan cerita yang 
dibawakannya menarik.  
Cerita Panji Balitar mempunyai 
keistimewaan yang terlihat pada 
penggambaran tokoh yang berbeda 
dengan karakter tokoh pada cerita 
Panji lainnya.  

Masalah yang dikaji: 
Bagaimana pelukisan 
tokoh dan fungsi tokoh 
dalam Serat Panji 
Balitar? 

Teori: 
Teori yang digunakan 
dalam penelitian ini 
adalah teori tokoh 
penokohan, ragam 
tokoh, dan fungsi 
tokoh. 

Pendekatan objektif digunakan 
untuk mngetahui hubungan sebab 
akibat dalam runtutan peristiwa 
pada sebuah karya satra, yang 
merupakan satu kesatuan yang utuh 
dan mengandung unsur-unsur yang 
kompleks didalamnya. 

Diperoleh hasil mengenai  
pelukisan tokoh dan 
fungsi tokoh dalam Serat 
Panji Balitar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah 

pendekatan yang mengutamakan karya sastra sebagai struktur yang otonom 

sehingga dalam menelaah karya sastra tersebut lebih mengacu pada teks itu 

sendiri. Pendekatan objektif digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat 

dalam runtutan peristiwa pada sebuah karya sastra, yang merupakan satu kesatuan 

yang utuh dan mengandung unsur-unsur yang kompleks di dalamnya. Fokus 

penelitian ini adalah tokoh penokohan dalam teks karya sastra fiksi, yaitu Serat 

Panji Balitar. Melalui pendekatan objektif, penelitian dapat menggunakan isi 

cerita, khususnya mengenai pelukisan tokoh dan fungsi tokoh dalam Serat Panji 

Balitar.  

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

struktural yang menitik beratkan pada pelukisan tokoh dan fungsi tokoh dalam 

Serat Panji Balitar. Metode ini digunakan untuk mengkaji tentang apa yang 

terdapat di dalam Serat Panji Balitar, khususnya tokoh Panji yang menjadi objek 

sentral dalam analisis ini. 
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3.2 Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah  pelukisan tokoh dan fungsi tokoh dalam Serat 

Panji Balitar. Struktur tersebut berperan sebagai pembentuk pola struktur. 

Melalui pola struktur ditemukan, kemudian dikorelasikan dengan pola struktur 

lainnya untuk menentukan pola struktur yang menjadi kerangka utama cerita atau 

yang disebut cerita inti, sedangkan yang tidak masuk dalam kerangka utama 

disebut cerita sampingan. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah naskah Serat Paanji Balitar 

karangan Raden Panji Partakusuma. Naskah tersebut tersimpan di Perpustakaan 

Radya Pustaka Surakarta dengan serial kode 31330 yang bernomor 1057 dan tebal 

273 halaman. Data yang diambil dalam penelitian ini adalah teks Serat Panji 

Balitar  yang di dalamnya diduga mengandung unsur tokoh dengan peristiwanya.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini 

adalah teknik baca dan catat. Data diperoleh melalui pembacaan heuristik yaitu 

pembacaan yang dilakukan dari awal sampai akhir teks cerita secara berurutan dan 

menyeluruh, kemudian dilakukan pembacaan hermeneutik yaitu pembacaan ulang 

sesudah pembacaan heuristik dengan memberikan tafsiran berdasarkan konvensi 

sastranya dalam sebuah karya sastra yang memberi makna dan memanfaatkan 

unsur-unsur yang ada dalam cerita. 
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Setelah dilakukan pembacaan secara heuristik dan hermeneutik, 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik catat. Teknik catat 

yang digunakan untuk melengkapi teknik-teknik sebelumnya. Teknik catat yang 

dilakukan tidak dapat dilepaskan dari teknik baca yang sudah ada. Setelah melalui 

tahapan pembacaan secara hermeneutik, peneliti dapat menentukan data-data yang 

dibutuhkan untuk analisis. Data tersebut kemudian dicatat, dipilih dan 

dikelompokkan. Pengelompokkan dan pemilahan data disesuaikan dengan analisis 

karakter tokoh yang akan dilakukan pada buku Serat Panji Balitar, hal itu 

dilakukan agar data yang terkumpul dapat terorganisir secara rapi. Data yang 

berupa catatan rapi inilah yang akan dianalisis.  

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik yang dilakukan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik analisis struktural. Analisis struktural digunakan 

untuk meneliti objek kajian berdasarkan teks-teks ujaran antar tokoh dan juga 

deskripsi mengenai tokoh dalam Serat Panji Balitar. Melalui teks-teks ujaran dan 

deskripsi tentang tokoh tersebut dapat dianalisis karakter tokoh utama dan tokoh 

lain yang berhubungan dengan tokoh utama. Analisis dalam penelitian ini 

memfokuskan pada unsur karakter tokoh. 

Pelaksanaan analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara bertahap. 

Adapun tahapan-tahapan yang merupakan teknik dalam analisis data adalah 

sebagai berikut. 
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1. Membaca secara cermat dari awal sampai akhir buku Serat Panji Balitar 

untuk memahami aspek karakter tokoh. Agar dapat memahami aspek 

karakter tokoh dilakukan pembacaan secara heuristik dan hermeniutik. 

2. Pengambilan data dari sumber data yang berkaitan dengan tokoh Panji serta 

pelukisan tokoh dalam Serat Panji Balitar. Teknik catat yaitu pengambilan 

data dengan cara mencatat data-data yang berkaitan dengan aspek karakter 

tokoh. 

3. Mendeskripsikan sekaligus menganalisis pelukisan tokoh serta fungsi tokoh 

dalam Serat Panji Balitar. 

4. Menarik simpulan dari hasil analisis secara keseluruhan. 
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BAB IV 

PELUKISAN TOKOH DAN FUNGSI TOKOH 

DALAM SERAT PANJI BALITAR 

 

 Pada bab IV ini akan dikaji sebuah buku yang berjudul Serat Panji Balitar 

(SPB) berdasarkan teknik pelukisan tokoh-tokoh serta fungsi tokoh yang terdapat 

di dalamnya dengan menggunakan kedua teknik pelukisan tokoh, yaitu teknik 

ekspositori dan teknik dramatik. Dengan menggunakan pelukisan tokoh serta 

fungsi tokoh dalam Serat Panji Balitar dapat disajikan secara terperinci. 

 

4.1 Pelukisan Tokoh-tokoh Dalam Serat Panji Balitar (SPB) 

Tokoh-tokoh yang terdapat pada Serat Panji Balitar yaitu Panji Balitar, 

Panji (Prabu dhadhapwasesa), Dyah Candra Kirana, Retna Surengrana, Kyana 

Patih Lenggot Bawa, Nyi Lenggot Bawa, Kyana Patih Lenggot Cuwiri, Ki Bancak 

dan Ki Doyok, Raden Kuda Nadpada, Raden Kuda Sarjana, Prabu Kiswara, 

Adipati Angrimongbuntal, Retna Kenakawulan, Panji Carangwaspa, Prabu Lembu 

Amijaya, Dyan Andaga, Prabu Jenggala, Prabu  Bramakumara, Raja Manggada, 

Arya Dhadhali. Pada bab IV ini beberapa tokoh tersebut akan dikelompokkan ke 

dalam lima kelompok, yaitu a) tokoh utama dan tokoh tambahan, b) tokoh 

antagonis dan protagonis, c) tokoh sederhana dan tokoh bulat, d)tokoh statis dan 

berkembang, e) tokoh tipikal dan netral. 

Pengelompokkan tokoh tersebut di atas telah mengalami penggabungan. 

Penggabungan itu dimaksudkan agar data yang disajikan lebih terperinci dan tidak 
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terjadi tumpang tindih. Ketumpang tindihan itu dapat terjadi karena satu tokoh 

dapat dimasukkan ke dalam lebih dari satu kategori, sebagai contoh adalah tokoh 

Panji Balitar. Tokoh Panji Balitar selain dapat dimasukkan sebagai tokoh utama, 

tokoh panji Balitar juga dapat dikategorikan sebagai tokoh Antagonis, karena 

dasar pengkategorian ke dalam dua ragam tokoh tersebut berbeda. 

Tokoh tambahan juga dipilah lagi menjadi dua yaitu tokoh tambahan-utama 

dan tokoh tambahan yang memang benar-benar tambahan. Tokoh tambahan-

utama adalah tokoh tambahan yang memiliki peran penting dalam perkembangan 

plot, dan mempunyai hubungan lebih dekat, baik secara langsung maupun tidak 

langsung dengan tokoh utama jika dibandingkan denga tokoh tambahan yang 

benar-benar berperan sebagai tokoh tambahan. 

Tokoh-tokoh yang dianalisis dalam bab IV ini adalah seluruh tokoh yang 

mempunyai keterkaitan erat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

tokoh utama. Hal itu dikarenakan fokus pada penelitian ini adalah 

mendeskripsikan tokoh Panji sebagai tokoh utama, pelukisan tokoh-tokoh serta 

fungsi tokoh dalam Serat Panji Balitar guna memperoleh data yang lengkap 

mengenai pelukisan tokoh dan fungsi tokoh. Selain berhubungan erat dengan 

tokoh utama, tokoh-tokoh yang dianalisis dalam bab IV ini juga mempunyai 

perana penting dalam perkembangan plot. 

 Pelukisan tokoh secara ekspositori yang berupa deskripsi tokoh secara 

langsung yang tertuang dalam ucapan, kemudian pelukisan tokoh dengan 

menggunakan teknik dramatik yang berupa cakapan, tingkah laku, pikiran dan 
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perasaan, arus kesadaran, reaksi tokoh, reaksi tokoh lain, pelukisan latar, dan 

pelukisan fisik yang terdapat di dalam teks. 

 

1. Prabu Panji Balitar 

Tokoh utama dalam SPB ini adalah Panji Balitar. Selain Panji Balitar tokoh 

lain dalam SPB adalah tokoh tambahan. Pemilihan tokoh Panji Balitar sebagai 

tokoh utama didasarkan atas intensitas keterlibatan tokoh Panji Balitar dalam 

keseluruhan cerita memiliki frekuensi yang tinggi jika dibandingkan tokoh 

lainnya  dalam peristiwa-peristiwa yang membangun cerita. Tokoh utama selalu 

menjadi sorotan di dalam sebuah cerita. Tokoh utama memiliki peran paling 

penting dan sangat menentukan perkembangan alur cerita secara keseluruhan. 

Apabila dilihat kriteria tokoh utama di atas, maka pemilihan tokoh Panji Balitar 

menjadi tokoh utama dalam Serat Panji Balitar ini telah tepat.  

Selain dapat dikategorikan sebagai tokoh utama, Panji Balitar juga dapat 

dikategorikan sebagai tokoh antagonis karena telah memenuhi fungsinya sebagai 

tokoh antagonis. Tokoh antagonis adalah tokoh penyebab munculnya konflik di 

dalam sebuah cerita. Penggambaran tokoh antagonis ini sering berlawanan dengan 

tokoh protagonis sehingga pembaca seringkali kurang simpati bahkan cenderung 

membenci tokoh antagonis tersebut. 

Tokoh Panji Balitar juga dapat dikategorikan sebagai tokoh bulat, bila 

didasarkan atas perwatakannya. Tokoh Panji Balitar dilukiskan dengan berbagai 

macam sisi kehidupannya dan berbagai macam watak baik yang dimilikinya. 

Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh dalam cerita, 
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tokoh Panji Balitar dapat dikategorikan sebagai tokoh berkembang karena tokoh 

Panji Balitar mengalami perubahan dan perkembangan perwatakan sejalan dengan 

perkembangan peristiwa serta plot yang dikisahkan. Berdasarkan pencerminan 

kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap dunia nyata tokoh Sadewa dapat 

dikategorikan sebagai tokoh tipikal. Dari uraian tersebut tokoh Panji Balitar dapat 

menempati posisinya sebagai tokoh utama-antagonis-bulat-berkembang-tipikal. 

Di dalam Serat Panji Balitar terdapat beberapa deskripsi langsung 

mengenai Panji Balitar yang terdapat pada deskripsi langsung dalam teks. 

Deskripsi tersebut menggambarkan fisik Panji Balitar yang tampan dan bercahaya 

seperti bulan purnama dan tidak jelas bahwa itu samaran. Hal tersebut dapat 

dilihat pada kutipan dibawah ini. 

Lagya eca kang mijil tinangkil tan antara wadyagung kang prapta. sang 
senapati kalihe laju sumiweng ngayun tuwin Kyana patih Cuwiri miwah 
Prabu Erbangi kanthi Sang Aprabu Nungsa Tambini Kiswara. samya 
sembah cingak kang samya ningal mring Sang Prabu Balitar. Cahya 
kadya purnamaning sasi wandanira pindha Hyang Asmara tan mantra-
mantra yen sintren. 

(SPB pupuh Dhandhanggula bait 1-2) 
 

Baru saja pergi dihadap kedua senapati di antara prajurit yang datang. 
Kyana Patih Lenggot Cuwiri, Prabu Erbangi, bersama Sang Prabu Nusa 
Tambini Kiswara menghadap raja dan menyembah bersama-sama. 
Semua yang melihat tercengang kepada Sang Panji Balitar.  Roman 
mukanya seperti Hyang Asmara yang bercahaya seperti bulan purnama, 
tidak jelas kalau samaran.  
 

Panji Balitar merupakan jelmaan dari Retna Surengrana yang merubah 

wujudnya sebagai seorang laki-laki yang menyerupai Panji. Hal tersebut ia 

lakukan untuk membalas dendam atas perlakuan Panji yang meninggalkan Candra 

Kirana tanpa alasan yang jelas. Perubahan wujud yang dilakukan Retna 

Surengrana yang menyerupai Panji sangat sempurna karena tak seorangpun 
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mengenali bahwa dirinya adalah seorang wanita. Hal tersebut dapat dilihat pada 

kutipan dibawah ini. 

Nalika kawedhar para putri mar ngungun samya kagawokan samya 
pangling mring Surengrana Sang Dewi mangkya awarna priya. 
Para putri giras kurang kedhik abubaran nulya jinatenan mring Hyang 
Durga satuhune miwah dipati sampun balambangan sinungan wangsit 
Puwara samya suka sokur ing dewa gung. para madu maru sadayanya 
kang cinetha kaboyong kinarya rabi mring Sang Panji Balitar. 
 

(SPB pupuh Dhandhanggula bait 8-9) 
 
Tersebutlah para putri madu heran dan takjub sampai tidak mengenal  
Putri Surengrana yang berwujud seorang pria. Para putri sangat senang, 
membubarkan diri lalu diberitahu oleh Hyang Durga tentang semuanya 
dan Raja Blambangan sudah diberi petunjuk. Akhirnya, semua senang 
dan bersyukur kepada Tuhan. Para madu diboyong dan dijadikan isteri 
oleh Sang Panji Balitar.  

 
Kutipan diatas tidak mendeskripsikan watak tokoh Panji Balitar melainkan 

hanya mendeskripsikan tokoh Panji Balitar yang merubah wujudnya, yang semula 

adalah seorang wanita. Hal tersebut membuat semua orang yang melihat takjub 

dan tidak mengenali bahwa dirinya seorang wanita. Panji Balitar yang dilukiskan 

secara deskripsi langsung dalam SPB adalah sebagai berikut. 

a) Perusak  

Panji Balitar merupakan seseorang yang selalu ingin berkuasa, angkuh, 

senang merebut kerajaan-kerajaan dengan cara berperang, dan mengambil harta 

benda serta mengambil para istri raja yang kemudian dijadikannya istri. Panji 

Balitar ingin merusak kerajaan Kediri dan hendak mengambil Retna Candra 

Kirana yang ditinggal oleh suaminya. Deskripsi mengenai rencana Panji Balitar 

yang ingin mengambil Retna Candra Kirana dan merusak kerajaan Kediri dapat 

dilihat pada kutipan dibawah ini. 
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Prabu Kiswara kinen jateni yyen ing makya Sang Prabu Balitar Nungsa 
Tambini Prajane. Winisik  lajengipun Sang Aprabu Nungsa tambini 
entyarsa sukeng driya sumangga sakayun. Yata jengkar angadatyan 
Para nata pinaring dunungan sami cukup sawadyanira binujana siyang 
miwah ratri lerep saptari ing rembagira. Prabu Balitar budhale estu 
arsa anglurug rumurah mring Praja Kedhiri. Prabu Panji Balitar 
karsanya amundhut mring Retna Candra Kirana reh tinilar mring laki 
musna sang Panji wikan pejah gesangnya. 
 

(SPB pupuh Dhandhanggula bait 3-4) 
 

Prabu Kiswara diperintah agar menyatakan jika Sang Panji Balitar beristana di 
Nusa Tambini. Selanjutnya Sang Prabu Nusa Tambini diberitahu, beliau 
merasa senang hati dan menyetujui. Lalu pergi ke istana. Para raja sudah 
diberitahu. Semua prajuritnya berpesta siang malam. Setelah berunding 
selama tujuh hari, kepergian Prabu Balitar benar-benar ingin merusak 
Kerajaan Kediri. Prabu Panji Balitar ingin mengambil Retna Candra 
Kirana yang ditinggal oleh sang Panji, suaminya, hilang tanpa tahu hidup 
dan matinya. 

 
Panji Balitar berhasil merebut kerajaan Nusa Tambini. Ia memerintah Prabu 

Kiswara untuk menyetujui dirinya sebagai pemimpin kerajaan Nusa Tambini. 

Setelah berunding selama tujuh hari, Panji Balitar benar-benar ingin pergi ke 

kerajaan Kedhiri untuk merusak kerajaan Kedhiri dan kemudian mengambil 

Candra Kirana untuk diperistri. Panji Balitar selalu melakukan peperangan untuk 

mendapatkan kerajaan yang diinginkanya dan ingin menjadi penguasa.  

Penggambaran tokoh Panji Balitar melalui teknik dramatik adalah sebagai 

berikut. 

b) Ditakuti dan Suka Mengancam 

Watak yang selalu menguasai dan ditakuti yang dimiliki Panji Balitar dapat 

dilihat pada pembicaraan yang dilakukan oleh Ki Bancak dengan Retna Galuh 

Candra Kirana pada kutipan berikut ini. 
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Samurcane rakanta sang panji datan wonten kawasa lumawan. Sanadyan 
ramanta kabeh para narendra catur yekti datan bangkit ing kardi. Sang 
retna duk miyarsa tyasira kumepyur ngandika, 
Candra Kirana : “piye kakang kang mangkana apa ora sira pikir 

supaya wuking mengsah?” 
Bancak : “E lah kula malih yen teyenga atandhingdede 

wawrate cacak ramanta prabu tan kawawa ing prang 
tumandhing. Yen dhahar tur kawula prayogi anungkul. 
Gih lingsem-lingsem punapa jajaragab ngur pundi 
kasoring jurit dhasar Parbu Balitar. Ambek santa sih 
marang ing dasih. Marma sagunging maru paduka 
kang kesah purik ing mangke sampun sami kawengku 
mring Narendra Nungsa Tambini. Tan wonten kang 
suwala malah sukeng kalbu sadaya runtut akrama. Wit 
Sang Prabu Balitar luwes mring estri mila badan 
kawula lan pun Dhoyok sami ting kalithih. Arsa 
minggat angenger marika ngungsi pundi sakecane. 
Janma tinitah batur condhong-condhong amilih gusti 
dene sariranira sumangga sakayun. Reh estri tinilar 
priya maksih anem (sesenengan) janma urip.” 

 
(SPB pupuh Dhandhanggula bait 14-17) 

 

Semenjak hilangnya Sang Panji, suami Adinda, tidak ada yang bisa 
melawan. Walaupun keempat raja, Ayah Adinda, sungguh tidak bisa 
melawan. Ketika mendengarnya, hati sang retna cemas berkata, 
Candra Kirana : “Bagaimana Kakanda, seperti itu apa tidak Kakanda 

pikirkan agar musuh mengurungkan niatnya?” 
Bancak  : “Jika saja hamba bisa melawan dewa besar? Kakanda 

Prabu tidak bisa bertanding perang. Kalau menurut 
hamba lebih baik tukhluk. Mengapa malu-malu, daripada 
kalah dalam perang melawan Prabu Balitar? Sabarkan 
hatimu, kasihan semua abdi perempuan. Oleh karena itu, 
semua madu Baginda yang marah pergi meninggalkan 
Adinda sudah dikuasai Raja Nusa Tambini. Tidak ada 
yang bisa melawan, justru dengan senang hati bersedia 
dinikahi. Sejak Sang Prabu Balitar dengan leluasa 
kepada wanita maka hamba dan Doyok bingung. Ingin 
melarikan diri mengungsi entah ke mana baiknya. 
Manusia dijadikan teman berkenan memilih Adinda, 
yang mana akan kau pilih terserah kehendak Adinda. 
Perempuan masih muda yang ditinggalkan suaminya, 
seperti menjadi kesenang orang.” 
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Percakapan yang dilakukan oleh Candra Kirana dengan Ki Bancak adalah 

kecemasan yang dirasakan oleh Candra Kirana karena kerajaannya akan dikuasai 

oleh Panji Balitar dan ia akan diambil untuk dijadikannya istri. Candra Kirana 

sangat ketakutan, karena menurut Ki Bancak, Panji Balitar adalah seorang raja 

yang sangat sakti dan ditakuti. Ki Bancak menyarankan kepada Candra Kirana 

untuk takhluk kepada Panji Balitar, dari pada kalah dan malu karena kesaktian 

Panji balitar yang tak tertandingi. Candra Kirana sangat sedih mengetahui hal 

tersebut dan bingung. Panji Balitar selalu ingin menguasi kerajaan-kerajaan yang 

ia inginkan. Ia ingin menjadi penguasa dan sangat ditakuti oleh semua orang. 

Banyak kerajaan yang mampu ia rebut dan kuasai salah satunya adalah kerajaan 

Nusa Tambini.  

Ri saksana sampun kerid binekteng ngarsa narendra. Kyana Patih 
Lenggot sigra wotsari mangarsa sigra umatur,  
Lenggot Cuwiri : “Pukulun lampah amba dinuta mring putra paduka 

sang prabu kang nama Panji Balitar Narpati Nungsa 
Tambini, ngaturake nawala mring Paduka Naranata 
Kedhiri.” 

Nawala saksana katur tinampen wus binuka. Duk winaos pustaka bubuka 
tembung Pupuji Hyang Jagadnata pukulun kang kaping kalih katura 
sembah kawula mring paduka rama Prabu Kedhiri tuwin mring jeng 
rama prabu Jenggala myang Urawan. Wiyosipun atur uninga pukulun 
yen putra paduka Sang Dyah Galuh tuwin Ragilkuning ing mangke 
wonten kawula. Rehning sampun sami seneng ing galih. Putra paduka 
pukulun sampun kagarweng amba malah sampun sih-sinihan langkung 
runtut. Punika panyuwun amba jeng paduka mugi-mugi anglilakna 
mring sang retna lulusipun kanggea ing salami Wilujeng nagri pukulun. 
Yen rama datan lila mring sang retna sumangga sakarsa prabu kawula 
tadhah duduka sakarsa amba ladosi. 
Prabu Lembu Amijaya gya ngaturken surat mring para aji gantya-gantya 
nupiksa wus. Gya sinung mring kadeyan wus waradin samya sereng 
mingut-mingut malah sami garundelan mojar, 
Para Raja : “Lir lanang pribadi si mamak ratu culika. Kapan 

baya katemu sunjujuwing. Baya iku patihipun kang 
dadi duratmaka jare dhapur kaya buta nyata iku. Lah 
ing mengko rasakena yen sira wus prapteng jawi!”. 
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(SPB pupuh Pangkur bait 4-9) 
 

Ke hadapan raja Kyana Patih Lenggot segera menyembah, maju ke depan 
seraya berkata,  
Lenggot Cuwiri : “Baginda, kedatangan saya ke sini, diutus oleh putra 

baginda prabu yang bernama Panji Balitar, Raja Nusa 
Tambini, untuk menyampaikan surat kepada Baginda 
Raja Kediri.”  

Surat segera diberikan, diterima, dan dibuka. Ketika dibaca, diawali 
dengan kata, “Puji Hyang Jagadnata, Baginda Raja berdua, hamba 
menghaturkan hormat kepada Ayahanda, Baginda Prabu Kediri juga 
kepada Prabu Jenggala dan Urawan. Kata pembuka surat, memberitahu 
kepada Baginda, jika putra Baginda, Dyah Galuh dan Ragil Kuning 
sekarang ada pada hamba. Oleh karena itu, semua sudah bersenang hati. 
Putra Baginda sudah saya peristeri, justru sudah saling kasih-mengasihi. 
Itu permintaan hamba, mudah-mudahan Baginda merelakan sang retna 
untuk selamanya dan negeri paduka selamat. Jika Ayahanda tidak rela 
kepada sang retna, terserah kehendak prabu, hamba tidak akan marah, 
hendak saya layani.” 
Prabu Lembu Amijaya segera memberikan surat kepada pada raja dan 
membacanya bergantian. Segera diberikan kepada keluarga secara 
merata. Mereka geram marah sekali, justru saling menggerutu berkata, 
Para raja : “Si ratu pencuri, seperti lelaki satu-satunya. Jika 

bertemu akan kucabik-cabik. Dialah patih yang menjadi 
pencuri, katanya berwujud seorang raksasa memang 
benar dia. Rasakan nanti jika sudah berada di luar!” 

 
Dari kutipan di atas terlihat sifat Panji Balitar yang suka mengancam kepada 

musuhnya untuk mendapatkan apa yang di inginkannya. Panji Balitar mengutus 

Kyana Patih Lenggot Cuwiri untuk menyampaiakan surat kepada raja Kedhiri, 

yang isinya memberitahu bahwa Candra Kirana sudah berada bersama Panji 

Balitar. Panji Balitar meminta kepada raja Kedhiri untuk merestui hubungan 

mereka dan merelakan Candra Kirana. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan 

maka ia mengancam untuk menghancurkan kerajaan Kedhiri. Para raja yang 

mendengar dan mengetahui isi surat tersebut sangat marah dan hendak 

membunuhnya.  
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c) Pemberani   

Watak pemberani yang dimiliki Panji Balitar dapat dilihat dari pengakuan 

Arya Dhadhali yang ketika itu menulis surat yang ditujukan kepada Prabu 

Bramakumara yang isinya, ia meminta Prabu Bramakumara untuk kembali ke 

kerajaan Makasar, kerena penunggu negeri makasar meninggal karena datangnya 

musuh dari kerajaan Nusa Tambini. Pernyataan Arya Dhadhali mengenai 

keberanian Panji Balitar dapat dilihat pada kutipan dibawah ini. 

Kacariyos babala para narpati punggawa jejel supenuh. Wadya lit lir 
samodra rob. ”Dhuh pukulun sang prabu yen paduka dangu konduripun 
kang saestu risak Makasar Nagari. Prabu Balitar pukulun nata 
wirotameng kewoh. Tanpa lawan ing pupuh. Prabu Balitar mentas 
angirub Nungsa Jawi kang para nata kajodhi. Ing mangke sampun 
kawengku Nungsa Jawi mring sang katong. Duk titi ponang tembung pun 
Dhadhali nuwun pamit lampus. Kapiteng tyas Sri Bramakumara Aji. 
Sigra kang nawala katur mring Dhadhapwasesa katong kalawan 
aturipun Sri Bramakumara pamit kondur. Yata dupi kang surat 
sinuksmeng galih Sri Dhadhapwasesa Prabu pangandikanira alon. 
Prabu Dhadhapwasesa : ”Yayi lamun panuju ulun inggih sumedya 

tutulung. Marma sasarengan ing lampah 
sayogi.” 

Sri Bramakumara : “Pukulun bilih kadangon amba estu karuhun. 
Jeng paduka sareng rama prabu ing Manila 
ulun margi ngawiyati.  

 
(SPB pupuh Gambuh bait 7-12) 

 
Diceritakan kekuatan para punggawa raja berjejal penuh. Prajurit kecil 
seperti samudra banjir. “Wahai Baginda Sang Prabu, jika Baginda lama 
tidak pulang, sungguh rusak Negeri Makasar. Baginda, Prabu Balitar 
adalah raja pemberani dalam bahaya, kekuatannya tanpa lawan dalam 
perang. Prabu Balitar baru saja menghimpun para Raja Pulau Jawa yang 
kalah perang. Pulau Jawa sudah dikuasai oleh sang raja. Ketika diteliti, 
kata Sang Dhadhali memohon diri tak ada pengharapan. Sri Raja 
Bramakumara khawatir. Surat segera diberikan kepada Raja 
Dhadhapwasesa seraya Sri Bramakumara mohon diri pulang. Surat 
dibaca dalam hati, Sri Prabu Dhadhapwasesa lirih perkataannya,  
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Prabu Dhadhapwasesa : “Adinda, jikalau setuju, aku bersedia 
menolong. Oleh karena itu, baiknya berjalan 
bersama-sama.”  

Sri Bramakumara : “Baginda, jika terlalu lama hamba sungguh 
berjalan dahulu. Baginda pulang bersama 
Ayahanda Prabu Manila sedangkan hamba 
berjalan di angkasa.”  

 
Kutipan diatas menjelaskan keadaan Kerajaan Makasar ketika Sri 

Bramakumara meninggalkan kerajaan. Ketika itu Sri Bramakumara berada di 

kerajaan Jambi. Arya Dhadhali memberitahu bahwa kerajaan Makasar dalam 

keadaan bahaya karena kedatangan pasukan kerajaan Nusa Tambini. Ketika 

mengetahui hal tersebut Sri Bramakumara sangat khawatir dan langsung pamitan 

kepada raja Jambi untuk kembali ke Makasar. Arya Dhadhali mengakui bahwa 

Panji Balitar adalah seseorang yang pemberani dan ditakuti banyak orang karena 

kesaktiannya. 

Marma ngungun mring Bancak dereng wonten wruh. Yata Sri Narendra 
Balitar ngandika aris, 
Panji Balitar : “Eh wruhanta sira yen ngulati padha mring Dyah 

Galuh lan Retna Onengan iku sameko anengwang. 
Ingsun kang ambil pribadi marang Daha saiki sun 
karya garwa.” 

Bancak : “Lo kadi pundi sang prabu Dyah Candra Kirana 
punika wus darbe laki? Yen tan lila punapa purun 
paduka? Lakinipun sang panji sakti pinunjul.” 

Panji Balitar : Mesem sri narendra, “Pagenea ingsun wedi ngadu 
sakti padha trah sri naranata?” 

 
(SPB pupuh Pocung bait 31-33) 

 
Mereka heran kepada Bancak karena belum tahu yang sebenarnya,  
Panji Balitar : “Hai, tahukah kalian semua, jika sebenarnya sekarang 

Dyah Galuh dan Retna Onengan ada padaku. Aku sendiri 
yang akan mengambilnya ke Daha untuk kujadikan 
isteri.” 

Bancak : “Lho, Sang Prabu ini bagaimana, Dyah Candra Kirana 
sudah bersuami? Jika tidak rela apa mau dengan 
Baginda? Sang panji, suaminya, sangat sakti.”  
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Panji Balitar : Sri Raja tersenyum, “Mengapa aku harus takut beradu 
sakti dengan sesama keturunan raja?” 

 
Dari kutipan di atas terlihat keberanian Panji Balitar untuk mengambil 

Candra Kirana dari kerajaan Daha dan mempertistri Candra Kirana. Panji Balitar 

mengaku kepada semua para punggawanya bahwa Candra Kirana sudah bersama 

dirinya. Panji Balitar sangat berani dan tidak merasa takut untuk memperistri 

Candra Kirana meskipun dia mengetahui bahwa Candra Kirana adalah istri dari 

Panji yang terkenal sangat sakti. 

Sikap pemberani yang dimiliki Panji Balitar dapat dilihat pada 

pembicaraannya dengan prabu Erbangi dan Pating Lenggot Cuwiri pada kutipan 

berikut ini. 

Punika kadang nak-sanak lan Bramakumara Aji. Sadaya abdi paduka 
kathah palastra ing jurit tuwin sang senapati rayi paduka pukulun. 
Raden Kuda Nadpada kewran tan saged mungkasi marma duk anguni 
Sang Prabu Balitar. Temah nyarirani ing prang kasor lan Arya 
Dhadhali. Sang panji mesem ngandika, 
Panji Balitar : “Yen makaten paman aji inggih ulun pribadi ingkang 

umangsah prang pupuh. Paman prabu bebegjan kasor 
lan Arya Dhadhali. Puluh-puluh awirang winastan 
cabar Dene leksan kehing wadya tan kawawa ngrurah 
biting. Mendah silamun wontena Sri Bramakumara Aji 
dene suwung kadyeki.” 

Prabu Erbangi : “Angger menggah kawula luwung Sri Makasar Aji 
yen wontena gampil masalahing yuda. Sabab Sri 
Bramakumara estu aprang munggeng Jawi punika 
sajang ingajang unggul kasor sami keksi.” 

Lenggot Cuwiri : ”Dhuh Gusti jeng paduka sampun agya nyarirani. 
Ulun sagah karya bedhah ingkang praja.Inggih sadalu 
kewala sampun pinaringan kanthi.” 

 
(SPB pupuh Sinom bait 15-18) 

 
Semua abdi Baginda banyak yang mati di peperangan dan Adik Baginda, 
Sang Senapati Raden Kuda Nadpada sukar tidak bisa menyelesaikan. 
Oleh karena itu, dahulu, Sang Panji Balitar akhirnya maju perang dan 
kalah oleh Arya Dhadhali.” Sang panji tersenyum berkata, 
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Panji Balitar : “Jika begitu Paman Raja, saya sendiri yang akan maju 
perang. Paman Prabu beruntung kalah dengan Arya 
Dhadhali. Apa boleh malu disebut gagal. Adapun 
banyak ribuan prajurit tidak bisa merusak benteng. 
Alangkah jikalau ada Sri Raja Bramakumara mengapa 
kosong seperti ini.”  

Prabu Erbangi : “Seandainya saya lebih baik dari Sri Raja Makasar 
memang ada gampang masalah perang. Sebab Sri 
Bramakumara sungguh berperang di Jawa itu medan 
perang menang kalah sama saja.” 

Lenggot Cuwiri : “Wahai Baginda, jangan langsung maju! Hamba 
sanggup membedah negara itu. Sungguh hanya 
semalam saja tetapi jangan diberikan teman.”  

 
Kutipan diatas menjelaskan bahwa Panji Balitar sangat marah dan tidak 

terima para prajuritnya kalah dan banyak yang meninggal ketika perang melawan 

negara Makasar. Ia memutuskan untuk maju perang melawan Arya Dhadhali 

dengan penuh keberanian sebagai seorang pemimpin. Akan tetapi hal tersebut 

dilarang oleh kyana Patih Lenggot Cuwiri. Lenggot Cuwiri yang akan turun 

tangan melawan para prajurir negara Makasar. 

d) Keras Kepala 

Watak keras kepala yang dimiliki Panji Balitar dapat dilihat ketika Panji 

Balitar melihat prajuritnya banyak yang meninggal ketika dalam peperangan 

merebut kerajaan Makasar. Watak tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah 

ini. 

Prabu Balitar sru bendu miyat wadyanya cabar gineregan marang 
sagung pra tutunggul nanging meksa tan kabangkat. Nata krodharsa 
ngawaki ingampah mring para nata tuwin para prawira kang umiring 
nanging meksa sang aprabu baya wus karseng dewa. Sang aprabu 
munggeng ing palanai kurung titihanya liman meta bedhat anglancangi 
baris. Dadya kang para punggawa gugup mangsah sumedya lebu geni. 
Yata limanira prabu kendel pinggiring jagang Kuneng Arya Dhadhali 
waspada dulu lawan wonten kang tur wikan yen ratu mengsah kang 
prapti. 

(SPB pupuh Pangkur bait 3-5) 
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Prabu Balitar sangat marah melihat prajuritnya gagal walaupun digiring 
oleh semua pemimpin tetapi tetap tidak sanggup mengerjakan. Raja 
marah ingin mengerjakan sendiri dicegah oleh para raja dan para perwira 
yang mengiring tetapi sang prabu tetap memaksa, kiranya sudah 
kehendak dewa. Sang prabu berada di pelana gajah. Gajah 
tunggangannya marah sekali lalu terlepas dari ikatannya melampaui 
barisan. Para punggawa mejadi gugup, musuh menyediakan debu api. 
Lalu gajah prabu berhenti di tepi parit.  
 

Panji Balitar sangat keras kepala karena ia tetap saja melawan Arya 

Dhadhali ketika peperangan merebut kerajaan Makasar. Panji Balitar sangat 

marah dan merasa tidak terima, karena para prajuritnya banyak yang meninggal di 

medan perang. Ketika itu Panji Balitar sudah di cegah oleh para raja dan para 

perwira untuk tidak mengerjakan sendiri melakukan perlawanan terhadap negara 

Makasar. Akan tetapi larangan itu tidak ia pedulikan dan tetap memaksa. 

Akhirnya sang prabu berada di pelana gajah. Gajah tunggangannya marah sekali 

lalu terlepas dari ikatannya melampaui barisan. Para punggawa mejadi gugup, 

musuh menyediakan debu api. Lalu gajah prabu berhenti di tepi parit.  

e) Sombong 

Kesombongan yang dimiliki Panji Balitar dapat dilihat dari perkataannya 

kepada Arya Dhadhali ketika bertanding. Watak sombong tersebut dapat dilihat 

pada kutipan dibawah ini. 

Arya Dhadhali angegla tameng ing jaja winingkis. Prabu Balitar 
miyarsa susumbarnya sira Arya Dhadhali mangungun asru kaduwung. 
Pinupus jajaragan menthang laras sarya sru andikanipun,  
Panji Balitar : “Eh Dhadhali ywa babakal gustimu ingkang miwiti 

marma prajane sunlanggar ingsun jarag gustimu 
dimen prapti. Lamun sira nungkul mringsun ingsun tan 
sedya ngrusak amilalu nganteni marang ratumu ayo 
denage nungkul.” 

Arya Dhadhali : “Eh Prabu Balitar agya tamakena panahira mring 
mami.”  
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Sigra linepasken gupuh sara umesat keras nanging Arya Dhadhali 
tangkis winangun jemparingira narendra pinethuk sami jemparingira 
Suh pupug rempu kalihnya. Wali-wali Prabu denya nglepasi sinarengan 
ing pamethuk. Sira Prabu Balitar apesing prang kasoran kadiranipun 
meranging tyas kabatinan dene mung mengsah bupati. 
 

(SPB pupuh Pangkur bait 9-12) 
 
Arya Dhadhali tampak jelas perisai di dada disingsingkan. Mendengar 
tantangan Arya Dhadhali, Prabu Balitar merasa heran dan sangat 
menyesal. Dipupus dengan sengaja, menarik busur serta keras 
ucapannya, 
Panji Balitar : “Hei Dhadhali, jangan berdiam, bagindamu yang 

memulai. Oleh karena itu, istananya aku langgar. Aku 
sengaja supaya bagindamu datang. Jikalau kau takhluk 
kepadaku, aku tidak jadi merusak  dan lebih baik 
menunggu ratumu datang. Ayo takhluklah!”  

Arya Dhadhali : “Hai Prabu Balitar, segera arahkan panahmu 
kepadaku!”  

Segera dilepaskan dengan terburu-buru, panah melesat cepat tetapi Arya 
Dhadhali bangun dan menangkis. Panah raja disongsong dengan 
panahnya. Hancur tumpul keduanya. 
 

Panji Balitar sangat sombong ketika bertanding dengan Arya Dhadhali. 

Panji Bhalitar menantang Arya Dhadhali untuk bertanding, akan tetapi apabila ia 

mau takhluk kepada Panji Balitar, ia tak akan merusak kerajaan Makasar. Arya 

Dhadhali merasa dilecehkan dan ia tidak trima, akhirnya pertandingan pun terjadi, 

Prabu Panji Balitar mengeluarkan panahnya akan tetapi mampu ditangkis oleh 

Arya Dhadhali.  

 

f) Pembohong  

Watak pembohong yang dimilki Panji Balitar dapat dilihat pada kutipan 

dibawah ini. 

Wukir Kulawu Pahang wusnya tetep kang para bupati. Langkung 
agenging gagamaning prang wolung leksa prajurite kang jawi kang 
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pipikul. Nalikanya miyos tinangkil Prabu Panji Balitar angandika arum 
marang ing rekyana patya, 
Panji Balitar : ”Eh apatih sira mamataha aglis punggawa kang 

sayogya lawan sira akaryaa tulis siji marang nagara ing 
Daha marang Bali sawijine. Muni jro surat iku tur uninga 
mring rama aji ing Bali miwah Daha lamun garwanipun 
sang panji nguni kang kesah ing samengko karampas 
madyaning margi mring Sang Panji Balitar. kang 
jumeneng ing Nungsa Tambini. Retna Surengrana tiwas 
ing prang palastra ilang bangkene bubuka. Paman Prabu 
Balambangan kang atur tulis. Pungkasing kang nuwala, 
denyarsa lumurug Sang Prabu Panji Balitar marang 
Daha mundhut Retna Sekarthaji myang sagung rajabrana 
“Lawan yayi karo senapati sira padha samektaa ing 
prang mring Nungsa Tambini age pukulen ing prang 
pupuh si apatih makili mami.” 

Yata samya sandika kang sinungan dhawuh nulya jengkar angadhatyan. 
Lampahira Sang Prabu Nungsa Tambini kadya Sang Hyang Asmara. 
 

(SPB pupuh Dhandhanggula bait 13-15) 
 

Ketika ke luar dihadap, Prabu Panji Balitar berkata manis kepada 
Rekyana Patih, 
Panji Balitar :  “Hai patih, memilih segera, punggawa yang baik dan 

buatlah surat kepada negara Daha dan satunya kepada 
negara Bali. Isi surat itu, beritahukan kepada ayahanda 
prabu di Bali maupun Daha, jikalau isteri sang panji yang 
dahulu pergi, sekarang terampas di tengah jalan oleh Panji 
Balitar yang berada di Nusa Tambini. Retna Surengrana 
tewas dalam perang, mati, dan hilang jasadnya sebagai 
awal surat. Paman Prabu Blambangan yang 
menyampaikan surat. Di akhir surat, Sang Prabu Panji 
Balitar akan datang ke Daha untuk mengambil Retna 
Candra Kirana dan semua harta benda. Adinda senapati 
berdua, bersiaplah ke Nusa Tambini, segera serang dengan 
perang, si patih mewakiliku.” 

Lalu semua bertindak, yang diberi perintah segera pergi ke istana. Cara 
berjalan Prabu Nusa Tambini seperti Hyang Asmara. 
 

Panji Balitar mengutus Kyana Patih Lenggot Cuwiri untuk membuat surat 

yang yang ditujukan kepada negara Daha dan Negara Bali yang isinya 

mengatakan jikalau istri Panji yang dahulu pergi, sekarang sudah dirampas oleh 

Panji Balitar, raja Nusa Tambini. Kemudian Panji juga mengatakan bahwa Retna 
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Surengrana telah meninggal. Diakhir surat Panji Balitar mengancam akan datang 

ke kerajaan Daha untuk merampas harta benda negara Daha. Semua yang 

dikatakan Panji Balitar dalam surat tersebut adalah bohong, itu semua adalah 

rencananya untuk membalas dendam atas perilaku Panji yang meninggalkan 

Candra Kirana. 

 

2. Panji (Prabu Dhadhapwasesa) 

Tokoh Panji atau Prabu Dhadhapwasesa merupakan putra raja kerajaan 

Jenggala. Panji meninggalkan kerajaan tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk 

istrinya yaitu Retna Candra Kirana. Candra Kirana ditinggalkannya tanpa alasan 

yang jelas. Panji merupakan tokoh tambahan-utama dalam cerita Panji Balitar 

karena kemunculan Panji dalam cerita tersebut tidak diutamakan akan tetapi 

memiliki peran yang cukup besar di dalam cerita ini.  

Panji (Prabu Dhadhapwasesa) menurut fungsi dari penampilannya adalah 

tokoh protagonis dan antagonis. Pada dasarnya Panji adalah orang yang 

mempunyai kepribadian yang luhur dan penyayang. Akan tetapi dirinya pernah 

melakukan kesalahan dengan pergi meninggalkan keluarga dan istrinya tanpa 

alasan yang jelas. Hal tersebut ia lakukan karena perintah dari Sang Dewa. Karena 

pernah meninggalkan istrinya tanpa alasan ynag jelas Panji dianggap laki-laki 

yang tidak setia kepada istri dan para madunya. Hal tersebut dapat dilihat pada 

kutipan dibawah ini. 

Kawuwusa sagung para garwa kang dahat sengkel lampahe murut 
saking kadhatun lampah sareng ing karyaganti. Sang Retna Surengrana 
lan kang para maru amutungi mring kang raka sang apanji wit lampah 
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denya kasilib mring Dyah Candra Kirana. Mangkya dadya karsaning 
pra putri arsa dhathengaken runtikira 
 

(SPB pupuh Dhandanggula bait 1) 

Tersebutlah semua isteri yang berjalan sedih, pergi dari istana bersama-
sama menyusun siasat. Sang Retna Surengrana dan para madu marah 
kepada sang Panji, suaminya, sebab secara diam-diam meninggalkan 
Dyah Candra Kirana. Para putri tersebut berkehendak melampiaskan 
sakit hatinya. 
 

Panji dianggap tidak setia karena meninggalkan Candra Kirana secara diam-

diam. Hal tersebut membuat para madu marah kepadanya dan mereka merasa 

sakit hati kepada Panji. Sampai-sampai mereka menyusun siasat untuk membalas 

perilaku Panji tersebut. Berdasarkan perwatakannya Panji merupakan tokoh bulat. 

Watak yang dimiliki Panji menyerupai kehidupan manusia yang sesungguhnya, 

karena disamping memiliki berbagai kemungkinan sikap dan tindakan, ia juga 

sering memberikan kejutan dalam setiap tindakannya. Berdasarkan kriteria 

berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh Panji merupakan tokoh berkembang. 

Watak Panji mengalami perubahan karena perubahan peristiwa dan alur yang 

dikisahkan. Dulunya Panji adalah laki-laki yang baik dan setia, tetapi karena suatu 

hal ia harus meninggalkan istrinya secara diam-diam. Berdasarkan kemungkinan 

pencerminan tokoh Panji merupakan tokoh netral. 

Di dalam SPB terdapat deskripsi langsung mengenai Panji. Deskripsi 

tersebut mengenai watak Panji yang digambarkan oleh pengarangnya secara 

langsung melalui ucapan. Perwatakan Panji yang dilukiskan secara deskripsi 

langsung dalam SPB adalah sebagai berikut. 

Yata myarsa sang panji kacathet sajroning kalbu mesem aris 
ngandika,”Yen mangkono awak mami becik sareh umanut karseng 
Bathara.” 

(SPB pupuh Sinom bait 23) 
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Ketika mendengar, sang panji mencatat dalam hati tersenyum berkata 
sopan, “Jikalau begitu lebih baik saya sabar, menurut kehendak dewa.” 
 

Panji berusaha sabar dan tidak gegabah dalam mengahadapi masalah yang 

ia hadapi. Ia merasa bingung karena ia mengetahui Panji Balitar akan merusak 

kerajaan ayahnya dan mengambil para istrinya. Dirinya ingin sekali membalas 

dendam akan tetapi tetap bisa bersabar dan menuruti kehendak dewa. 

Penggambaran tokoh Panji melalui teknik dramatik adalah sebagai berikut. 

a) Penyabar 

Panji (Prabu Dhadhapwasesa) sangat sabar dalam menghadapi 

permasalahan, kesabarannya dapat dilihat pada pembicaraannya dengan Raja 

Manggada pada kutipan berikut ini. 

Wusnya titi kang nawala lir mangungun sang apanji. Sereng sungkaweng 
jro driya awit Retna Sekartaji sampun kaboyong dening mring Raja 
Balitar tuhu. Sadaya garwanira bineskub kinarya rabi Sri Narendra 
Panji Balitar kawasa. 
Sagung kang para narendra kang rama-rama sang panji tuwin kang 
para kadeyan sor lumawan ing ajurit Rajeng Nungsa Tambini. Sugih 
wadya para ratu sami prawireng yuda. Sumarmi ing Tanah Jawi ing 
samangke karegem Panji Balitar. Yata sang narendra putra 
pangandikanira aris, 
Panji : “Yayi prabu kaya paran rembugira ingkang pasthi 

mungguh sarira mami apa nuli mulih ingsun marang 
ing Tanah Jawa tutulung mring jeng rama ji miwah 
kadang kang sangsara kasor ing prang.” 

Raja Manggada : “Pukulun megah kawula luwung sabarna kariyin. 
Ywa nunten kondur paduka dhumateng ing Tanah 
Jawi. Pukulun kang sayekti Prabu Balitar puniku 
boten akarya susah mring paduka lawan malih 
dhateng rama-rama prabu sadayanya.” 

Panji  : “Paran karsanira yayi de mangkono aturira.” 
Raja manggada : “Mangsa boronga ugi mung punika atur ulun. 

Prabu Panji Balitar ugi sinengker dewadi ing 
samangke Prabu Balitar wus bidhal sasarengan lan 
kawula mring Makasar andon jurit. Sanget denya 
nganta-anta mring Bramakumara Aji.” 
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Panji : ”Yen mangkono awak mami becik sareh umanut 
karseng Bathara.” 

(SPB pupuh Sinom bait 17-23) 
 
Sang panji seperti menyesal setelah surat dibacanya dengan teliti. 
Penglihatan sang panji kabur, sangat sedih dalam hatinya sejak Retna 
Sekartaji sudah diboyong oleh Raja Balitar. Semua isterinya disita 
dijadikan isteri oleh Sri Raja Panji Balitar yang berkuasa. Semua para 
raja dan ayahanda sang panji beserta para keluarga kalah perang. Raja 
Nusa Tambini kaya prajurit dan para ratu pemberani dalam perang. Oleh 
karena itu, di Tanah Jawa nanti dikuasai oleh Panji Balitar. Lalu sang 
pangeran sopan perkataannya, 
Panji : “Adinda Prabu, bagaimana menurutmu yang jelas 

jika Adinda pada tempatku? Apa langsung pulang ke 
Tanah Jawa untuk menolong ayahanda raja dan 
keluarga yang sengsara karena kalah perang?” 

Raja Manggada : “Baginda, menurut hemat saya lebih baik 
bersabarlah dahulu. Jangan lalu pulang ke Tanah 
Jawa. Baginda, yang jelas, Prabu Balitar itu tidak 
membuat susah Baginda apalagi kepada semua 
ayahanda prabu.” 

Panji : “Bagaimana menurutmu Adinda?” Hanya begitulah 
pertanyaannya.  

Raja Manggada : “Juga terserah,  hanya itu saran saya. Prabu Panji 
Balitar juga dirahasiakan oleh dewa. Tadi, Prabu 
Balitar sudah berangkat bersamaan dengan saya ke 
Makasar hendak pergi perang. Sangat ingin membalas 
dendam kepada Raja Bramakumara.”  

Panji : “Jikalau begitu lebih baik saya sabar, menurut 
kehendak dewa.” 

 
Pada waktu Panji mendapatkan surat dari ayahnya, isi surat tersebut 

menceritakan bahwa istri Panji telah diboyong oleh Panji Balitar dan semua para 

raja dan ayahanda sang Panji beserta para keluarga kalah perang. Panji sangat 

sedih. Ia berencana untuk pulang ke tanah Jawa dan melawan Panji Balitar. Akan 

tetapi hal tersebut dilarang oleh Raja Manggada. Panji di minta untuk tetap 

bersabar dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Panji pun mengikuti 

saran dari raja Manggada dan tetap bersabar menurut kehendak dewa. 
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b) Sombong  

Watak sombong yang dimiliki Panji (Prabu Dhadhapwasesa) dapat dilihat 

pada pembicaraannya dengan utusan  raja Manggada pada kutipan berikut ini.  

Sampun tumameng ngarsa aris ing pandangunipun Sri Nata 
Dhadhapwasesa. 
Raja Dhadhapwasesa : “Eh duta Rajeng Manggada sira denkapareng 

ngarsi. Apa dinuta maringwang tuwin mring yayi 
Narpati Bramakumara Aji?” 

Utusan : Duta sigra nembah matur, “Pukulun kang 
timbalan amba kinen tur upaksi mring kang nama 
Sang Prabu Dhadhapwasesa. Kinen ngaturi 
uninga pukulun lamun marengi gusti Sang 
Rajeng Manggada arsa sumiweng ngarsa ji. Wit 
saking ing Kadhiri mung punika dhawuhipun.” 

Raja Dhadhapwasesa : ”Yayi Prabu Makasar paran punika menggah 
Sang Rajeng Manggada kawula dereng udani 
Amung amiyarsa warta ing nguni paduka kanthi 
duk prang neng Pulo Jawi. Punapa puniki nusul 
marang yayi narendra. Amrih papanggih lan 
mami.”  

Prabu Bramakumara : “Pukulun Rajeng Manggada ratu ngucira tan 
sipi. Lawan lirwa ing ubaya punika saking 
watawis. Sampun miyarsa warti paduka kasub 
pinunjul sumarmi dharakalan kesah saking ing 
Kadhiri estu badhe bekta wadul kathah-kathah. 
Pukulun sumanggeng karsa yen padukarsa 
nampeni yen kawula boten sotah lamun kakaruh 
amalih. Luwung ing aben jurit. Sagendhingipun 
tumangguh.” 

Raja Dhadhapwasesa : Yen makaten duta tinulak kewala. ”Eh duta sira 
balia! Matura marang sang aji ingsun sumene 
ing karsa. Ing besuk ingsun timbali ngantia neng 
pasisir ora lawas karsaningsun.” 

Cundaka sigra nembah lengser saking ing ngarsa ji. Prapteng Jawi 
lampahira gagancangan. 

(SPB pupuh Sinom bait 1-6) 
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Sri Raja Dhadhapwasesa bertanya sopan sudah utusan berada di 
hadapannya, 
Raja Dhadhapwasesa : “Hai utusan Raja Manggada, kau boleh 

menghadap! Apa diutus kepadaku atau kepada 
Adinda Raja Bramakumara?”  

Utusan : Utusan segera memberi hormat berkata, 
“Baginda, hamba diperintah untuk memberitahu 
kepada yang bernama Sang Prabu 
Dhadhapwasesa. Hamba diperintah untuk 
memberitahu Baginda, jikalau berkenan, Baginda 
Sang Raja Manggada ingin menghadap Baginda. 
Sejak dari Kediri, hanya itu perintahnya.” 

 Raja Dhadhapwasesa : “Adinda Prabu Makakasar, bagaimana ini? 
Adapun akan Sang Raja Manggada saya belum 
tahu. Hanya mendengar kabar, dahulu teman 
Baginda ketika perang di Pulau Jawa. Mengapa 
sekarang menyusul Adinda Raja dan mencoba 
bertemu denganku.”  

Prabu Bramakumara : “Paduka Raja Manggada adalah ratu yang 
mengecewakan sekali. Dan kurang hati-hati 
dalam bahaya, kira-kira seperti itu. Dia sudah 
mendengar kabar Baginda lebih masyur. Oleh 
karena itu, tergopoh-gopoh pergi dari Kediri 
sungguh akan banyak mengadu. Terserah pada 
kehendak Baginda jika Baginda bersedia 
menerima, tetapi kalau saya tidak sudi jikalau 
mengenalnya lagi. Lebih baik beradu perang, 
sesuka hatinya tetap mempertahankan.”  

Raja Dhadhapwasesa : Jika begitu, utusan ditolak saja. “Hai utusan, 
pulanglah kau! Katakan kepada sang raja, aku 
bertangguh keinginan. Nanti tidak akan aku 
panggil walaupun sampai di pesisir. Tidak akan 
berubah kehendakku.” 

Utusan segera memberi hormat mohon diri dari hadapan raja. Jalannya 
tergesa-gesa setibanya di luar. 

 
Sifat sombong yang dimiliki Panji (Prabu Dhadhapwasesa) terlihat pada 

waktu utusan Raja Manggada datang ke kerajaan Jambi untuk menemui Prabu 

Dhadhapwasesa. Kedatangannya untuk menyampaikan pesan rajany yang ingin 

bertemu dengan Prabu Dhadhapwasesa. Akan tetapi permintaan raja manggada 
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tersebut ditolak oleh Prabu Dhadhapwasesa dengan alasan Raja Manggada adalah 

seorang raja yang sangat mengecewakan dan kurang berhati-hati dalam bahaya. 

Karena alasan tersebut Prabu Dhadhapwasesa menolak keinginan Raja Manggada 

dan langsung menyuruh utusan Raja Manggada untuk kembali ke istana 

Manggada dan menyampaikan keputusan Prabu Dhadhapwasesa. 

c) Penyayang dan Menyesal 

Panji merupakan seseorang yang sangat sayang kepada istri dan 

keluarganya. Watak penyayang yang dimiliki Panji dapat dilihat pada kutipan 

dibawah ini. 

Rajeng Manggada umatur mring Sri Dhadhapwasesa, “Ngaturken 
sagung waweling para ingkang rama kang munggeng ing Daha. 
Lawan ngaturaken surat.” Wus tinampen mring sang panji tiniyup 
munggeng mastaka kinuswa mawanti-wanti. Wusnya binuka nuli laela 
dongiyahipun pustaka surasanya mengku carita mlas asih. Sang apanji 
kadaud tresneng sudarma. 
Wusnya titi kang nawala lir mangungun sang apanji. Sereng sungkaweng 
jro driya awit Retna Sekartaji sampun kaboyong dening mring Raja 
Balitar tuhu. Sadaya garwanira bineskub kinarya rabi Sri Narendra 
Panji Balitar kawasa. 
Sagung kang para narendra kang rama-rama sang panji tuwin kang 
para kadeyan sor lumawan ing ajurit Rajeng Nungsa Tambini. Sugih 
wadya para ratu sami prawireng yuda. Sumarmi ing Tanah Jawi ing 
samangke karegem Panji Balitar. 

(SPB pupuh Sinom bait 15-19) 
 

Segera para punggawa dipanggil agar manyembah. Raja Manggada 
segera ditarik Wirun, dipeluk, duduknya berjajar. Raja Manggada 
bercerita kepada Sri Dhadhapwasesa, memberitahu semua pesan para 
ayahanda raja yang berada di Daha dan memberikan surat. Surat sudah 
diterima oleh sang panji berembus di mahkota diciumi berkali-kali. 
Setelah dibuka, serasa pustaka mengandung cerita belas kasihan. Sang 
Panji kasihan kepada orang tuanya.  Sang Panji seperti menyesal setelah 
surat dibacanya dengan teliti. Penglihatan sang Panji kabur, sangat sedih 
dalam hatinya sejak Retna Sekartaji sudah diboyong oleh Raja Balitar. 
Semua isterinya disita dijadikan isteri oleh Sri Raja Panji Balitar yang 
berkuasa. Semua para raja dan ayahanda sang panji beserta para keluarga 
kalah perang. Raja Nusa Tambini kaya prajurit dan para ratu pemberani 
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dalam perang. Oleh karena itu, di Tanah Jawa nanti dikuasai oleh Panji 
Balitar. 

Brabu Dhadhapwasesa merasa sangat menyesal setelah membaca surat yang 

ia terima dari Raja Manggada. Surat tersebut berasal dari ayahandanya Raja 

Kedhiri. Prabu Dhadhapwasesa sangat menyesal karena telah meninggalkan istri 

dan keluarganya. Ia merasa kasihan setelah mengetahui semua para raja dan 

ayahanda beserta para keluarganya kalah perang. Hatinya bertambah sedih setelah 

mengetahui Retna Sekartaji diboyong oleh Prabu Panji Balitar, raja Nusa 

Tambini. Prabu Dhadhapwasesa tidak mampu berbuat apa-apa. Ia berkeinginan 

untuk kembali ke tanah Jawa supaya bisa membantu orang tuanya. Akan tetapi 

menurut Raja Manggada ia disarankan untuk tetap bersabar berada di kerajaan 

Jambi, karena semua ini adalah kehendak Sang Dewa lebih baik menurut. 

d) Suka Menolong 

Watak terpuji yang dimiliki Panji berikutnya adalah sifatnya yang suka 

menolong kepada sesama membuat dirinya banyak dihormati dan disukai banyak 

orang. Watak suka menolong yang dimiliki Panji dapat dilihat pada 

pembicaraannya dengan Prabu Bramakumara pada kutipan dibawah ini. 

Kacariyos babala para narpati punggawa jejel supenuh. Wadya lit lir 
samodra rob. 
Dhuh pukulun sang prabu yen paduka dangu konduripun kang saestu 
risak Makasar Nagari. Prabu Balitar pukulun nata wirotameng kewoh. 
Tanpa lawan ing pupuh. Prabu Balitar mentas angirub Nungsa Jawi 
kang para nata kajodhi. Ing mangke sampun kawengku Nungsa Jawi 
mring sang katong. Duk titi ponang tembung pun Dhadhali nuwun pamit 
lampus. Kapiteng tyas Sri Bramakumara Aji. Sigra kang nawala katur 
mring Dhadhapwasesa Katong. Kalawan aturipun Sri Bramakumara 
pamit kondur. Yata dupi kang surat sinuksmeng galih Sri 
Dhadhapwasesa Prabu pangandikanira alon. 
Sri Dhadhapwasesa : “Yayi lamun panuju ulun inggih sumedya 

tutulung. Marma sasarengan ing lampah sayogi.” 
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Sri Bramakumara : “Pukulun bilih kadangon amba estu karuhun. 
Jeng padu ka sareng rama prabu ing Manila ulun 
margi ngawiyati.” 

Yata rembag dadya sampun bubar siniweng pra katong Yata wuwusen 
dalu Prabu Bramakumara agupuh lawan patih Guna Saronta pribadi. 
Narendra wus mesat mabur silem gagana tan katon. 
 

(SPB pupuh Gambuh bait 7-13) 
 

Diceritakan kekuatan para punggawa raja berjejal penuh. Prajurit kecil 
seperti samudra banjir. 
“Wahai Baginda Sang Prabu, jika Baginda lama tidak pulang, sungguh 
rusak Negeri Makasar. Baginda, Prabu Balitar adalah raja pemberani 
dalam bahaya.  Kekuatannya tanpa lawan dalam perang. Prabu Balitar 
baru saja menghimpun para Raja Pulau Jawa yang kalah perang. Pulau 
Jawa sudah dikuasai oleh sang raja.  Ketika diteliti, kata Sang Dhadhali 
memohon diri tak ada pengharapan. Sri Raja Bramakumara khawatir. 
Surat segera diberikan kepada Raja Dhadhapwasesa  seraya Sri 
Bramakumara mohon diri pulang. Surat dibaca dalam hati, Sri Prabu 
Dhadhapwasesa lirih perkataannya,   
Sri Dhadhapwasesa : “Adinda, jikalau setuju, aku bersedia menolong. 

Oleh karena itu, baiknya berjalan bersama-sama.”  
Sri Bramakumara : “Baginda, jika terlalu lama hamba sungguh 

berjalan dahulu. Baginda pulang bersama 
Ayahanda Prabu Manila sedangkan hamba berjalan 
di angkasa.”  

Perundingan sudah sepakat, para raja bubar dari hadapan. Diceritakan 
pada malam hari Prabu Bramakumara tergesa-gesa dan Patih Guna 
Saronta sendiri. Raja terbang menyelami langit dan tidak kelihatan. 
 

Sikap suka menolong terhadap sesama sangat tampak pada diri Prabu 

Dhadhapwasesa. Pada waktu Prabu Bramakumara yang sedang berada di kerajaan 

Jambi tiba-tiba mendapatkan surat dari Arya dhadhali, patihnya yang di perintah 

untuk menjaga kerajaan Makasar. Isi surat tersebut menyatakan bahwa negeri 

Nusa Tambini yang dipimpin oleh Prabu Panji Balitar akan merebut kerajaan 

Makasar. Untuk itu Prabu Bramakumara diharapkan segera pulang ke istana. 

Mendengar hal itu Prabu Bramakumara sangat khawatir dan langsung berpamitan 
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pulang. Prabu Dhadhapwasesa mengetahui hal tersebut, yang kemudian 

menawarkan diri untuk memberikan pertolongan kepada Prabu Bramakumara. 

 

e) Patuh 

Watak patuh yang dimiliki oleh Panji (Sri Dhadhapwasesa) dapat dilihat 

pada pembicaraannya dengan Hyang Sramba pada kutipan dibawah ini. 

Yata ingkang winuwus Prabu Dhadhapwasesa ing dalu dupi lenggah 
wonten jawata nedhaki Sang Hyang Sramba kang ingutus Hyang 
Jagadnata kinaot. Hyang Sramba dupi rawuh ngadeg munggeng 
ngarsanya sang prabu. Prabu Dhadhapwasesa sigra ngabekti Hyang 
Sramba aguyu-guyu. Pangandikanira alon, 
Hyang Sramba : “Mengko ta ywa kaliru yen benere iya kang 

satuhu ingsun ingkang ngabekti mring sira kaki. 
Jer sira musthika sunu nging manut traping 
lalakon. Sembahira maringsun iku kamanuswan 
kang tinurut. ”Dhuh ya kulup mung luputa tulah 
sarik.” 

Sri Dhadhapwasesa : “Kang makaten mangsa borong. Estu datan 
kalintu jeng paduka sampun wancak kalbu.” 

Hyang Sramba : “Kulup dene lakuningsun dinuteng Hyang Jagad 
katong.” Sira linggara gupuh saking ing Jambi 
kinen anusul mring lakune Sri Bramakumara Aji 
mring Makasar luwih prelu. Yen luput meneka 
tlangso kabeh para garwamu ing samengko wis 
padha dumunung aneng Nagri Makasar ginawa 
dening Prabu Balitar kang uwus andon prang 
ngrurah kadhaton.” 

 
(SPB pupuh Gambuh bait 14-20) 

 
Lalu diceritakan Prabu Dhadhapwasesa pada malam hari ketika duduk, 
ada dewa mendatangi yaitu Sang Hyang Sramba yang diutus oleh Hyang 
Jagadnata.  Ketika datang, Hyang Sramba berdiri di hadapan sang prabu. 
Prabu Dhadhapwasesa segera memberi hormat, Hyang Sramba 
tersenyum. Lirih perkataannya, 
Hyang Sramba : “Jangan salah, sebenarnya akulah yang harus 

memberi hormat kepadamu. Kau raja yang terbaik 
tetapi harus menurut keadaan. Sembahmu 
kepadaku itu adalah hal yang diikuti manusia. 
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Wahai Kulup, sebenarnya hanya kesalahan murka 
Tuhan.” 

Sri Dhadhapwasesa : “Kalau begitu terserah. Sungguh tidak salah, 
Baginda jangan khawatir.”  

Hyang Sramba : “Kulup, kedatanganku diutus oleh Hyang Jagad 
raja. Kau pergilah segera dari Tanah Jambi 
menyusul perjalanan Sri Bramakumara Raja ke 
Makasar. Jika telanjur salah, semua isterimu yang 
sudah berada di Negeri Makasar dibawa oleh Prabu 
Balitar yang pergi perang untuk merusak istana.” 

 
Kutipan diatas menunjukkan bahwa Prabu Dhadhapwasesa mempunyai sifat 

patuh. Ia melaksanakan perintah dari Hyang Sramba. Prabu Dhadhapwasesa 

diperintah untuk menyusul Prabu Bramakumara di kerajaan Makasar. Tujuannya 

adalah untuk membantu Prabu Bramakumara yang sedang dalam kesulitan, karena 

kerajaan Makasar akan direbut oleh Prabu Panji Balitar. Selain itu Prabu 

Dhadhapwasesa juga diperintahkan untuk mengambil para istrinya yang sudah 

diambil oleh Prabu Panji Balitar, sebelum terlambat. Akhirnya atas kehendak 

dewa Prabu Dhadhapwasesa bisa sampai di Makasar lebih cepat. 

f) Percaya Diri 

Watak percaya diri yang dimiliki Panji dapat dilihat pada pembicaraannya 

dengan Sri Bramakumara pada kutipan dibawah ini. 

Laju sumewa mangayun raraketan salir kapti. Dumadak karseng 
Bathara Sri Bramakumara Aji lan sawadyabalanira maksih kasupen 
sayekti. Mring Dhadhapwasewa prabulamun punika sang panji tur 
pasemon sampun kathah supayenget Sri Bupati. Nanging Sri Nata 
Makasar kasupenira andadi.  
Sri  Bramakumara : ”Dhuh pukulun paran karsa menggah Retna 

Sekartaji tuwin sagung para garwa Prabu Balitar 
ing nguni. Reh mangke kabandhang sampun. Sinten 
kang kapetha laki mring Retna Candra Kirana.” 

 Sri Dhadhapwasesa : “Yayi prabu myarsa ulun patembaya Sekartaji 
mring kawula, datan arsa miwah sagung pra 
narpati/ tinampik sinten-sintena. Ing patembaya 
sang putri. Sinten kang kuwasa tuhu mondhong 
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mring Dyah Sekartaji. Yayi dinulu ing (majad) 
anggal patembayeng putri. Lah yayi prabu 
sumangga yen karsa anglaksanani tuwin sagung 
para ratu. Kawula ugi jurungi.” 

Yata Sri Bramakumara suka kalane miyarsi. Saksana wus karya undhang 
patembayeng rajaputri Tuwin sajroning kadhatun wus sinung parentah 
sami samektaning sayembara. 

(SPB pupuh Kinanthi bait 1-8) 
 
Lalu mereka menghadap ke depan berdekatan seperti kehendaknya. Atas 
kehendak Tuhan, Sri Raja Bramakumara dan seluruh prajuritnya sungguh 
masih lupa  kepada Prabu Dhadhapwasesa jikalau sang panji menyindir 
supaya ingat dengan Sri Bupati. Tetapi Sri Raja Makasar lupanyasemakin 
menjadi-jadi. Sri Bramakumara berkata kepada Raja Dhadhapwasesa, 
Sri Bramakumara : “Wahai Baginda, adakah baginda ingin mengambil 

Retna Sekartaji dan semua isteri Prabu Balitar  
terlebih dahulu. Sebelum semuanya melarikan diri. 
Siapa yang akan dipilih oleh Ratna Candra Kirana 
untuk dijadikan suaminya?”  

Sri Dhadhapwasesa : “Adinda Prabu, menurut saya, sayembara 
mendapatkan Sekartaji pasti saya yang 
mendapatkannya dan dia pasti akan menolak semua 
raja yang lainnya. Siapa yang bisa menggendong 
Dyah Sekartaji pastilah dia yang menang. Adinda 
terlihat layak untuk mendapatkan sang putri. Nah 
Adinda Prabu dan semua para ratu, silakan jika 
hendak mememualai. Aku persilakan.” 

Sri Bramakumara senang ketika mendengarnya. Semuanya segera 
dipanggil untuk segera memulai sayembara. Dan dalam istana sudah 
diberi perintah menyiapkan sayembara. Ketika mendengar, Retna 
Sekartaji heran karena tidak berkeinginan. 
 

Dari kutipan tersebut terlihat sikap Prabu Dhadhapwasesa yang penuh rasa 

percaya diri. Rasa percaya diri tersebut terlihat pada waktu Prabu Dhadhapwasesa 

mengikuti sayembara untuk mendapatkan Retna Galuh Candra Kirana. Prabu 

Dhadhapwasesa sangat yakin bahwa dirinya yang akan dipilih oleh Retna Galuh 

Candra Kirana sebagai suaminya. Akhirnya sayembara pun dimenangkan oleh 

Prabu Dhadhapwasesa. Mengetahui hal tersebut Retna Galuh Candra Kirana 
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sangat senang. Tidak hanya dirinya semua yang mengetahui sangat senang dan 

melakukan pesta untuk merayakan kemenangan.  

 
 
 
 

 
3. Candra Kirana 

Retna Galuh Candra Kirana merupakan putri yang cantik dari kerajaan 

Daha. Berdasarkan sudut pandangnya, Candra Kirana digolongkan sebagai tokoh 

tambahan karena kemunculannya dalam cerita ini hanya melengkapi dan tidak 

terlalu diutamakan. Akan tetapi tetap memiliki peran di dalam cerita.  

Selain dapat dikategorikan sebagai tokoh tambahan, Candra Kirana juga 

dapat dikategorikan sebagai tokoh protagonis karena telah memenuhi fungsinya 

sebagai tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang dikagumi 

pembaca, tokoh yang merupakan pengejawantahan nilai dan norma yang ideal 

bagi pembaca. pembaca sering mengenalnya sebagai tokoh yang memiliki 

kesamaan dengan pembaca, permasalahan yang dihadapi juga seolah-olah sebagai 

permasalahan pembaca. dalam menyikapinya, pembaca sering mengidentifikasi 

diri tokoh tersebut, memberikan simpati, bahkan terlibat diri secara emosional. 

Tokoh Candra Kirana juga dapat dikategorikan sebagai tokoh sederhana, 

bila didasarkan atas perwatakannya. Tokoh Candra Kirana dilukiskan dengan 

berbagai macam sisi kehidupannya dan berbagai macam watak baik yang 

dimilikinya. Berdasarkan kriteria perkembangan atau tidaknya perwatakan tokoh 

dalam cerita, tokoh Candra Kirana dapat dikategorikan sebagai tokoh statis karena 

dari awal hingga akhir cerita, tokoh Candra Kirana berperan sebagai tokoh yang 
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baik (tokoh putih). Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita tehadap 

dunia nyata tokoh Candra Kirana dapat dikategorikan sebagai tokoh netral. Dari 

uraian diatas tokoh Candra Kirana dapat menempati posisinya sebagai tokoh 

tambahan-protagonis-sederhana-statis dan netral. 

Di dalam SPB tidak terdapat deskripsi langsung mengenai Candra Kirana. 

Penggambaran tokoh Candra Kirana melalui teknik dramatik adalah sebagai 

berikut. 

a) Patuh  

Sifat patuh yang dimiliki Retna Galuh Candra Kirana dapat dilihat pada 

pembicaraannya dengan Kyana Patih Lenggot Cuwiri pada kutipan berikut ini. 

Yata Retna Onengan duk miyarsa waspanira mijil mojar, 
Retna onengan : “Kakang paran raganingwang sira tinggal susah 

gedhe nadyan Kakang Bok Galuh yekti susah sajroning 
galih.” 

Ki Bancak : “Eh Onengan ingsun ora kena pinalangan lamun sira 
susah kalawan kuwatir miluwa marang ingwang!” 

Ragil Kuning : “Dhuh Si Kakang Bancak, dene tega aninggal mring 
rama katong. Si kakang lagi suwung. Apa sira ta ora 
eling tresnane arinira Kakang Marabangun?” 

Ki Bancak : “Ngendi ana wong tuwa tan wruh yen becik nanging 
kudu mangkana. Karepingsun ing sapisan iki. Dhuh 
ariningsun sira ywa pugal nuruta becik dadine.” 

Ki Bancak wusnya muwus lan Ki Dhoyok pra samya mijil. Retna 
Kanakawulan wagugen jro kalbu miyarsa gunemnya Bancak. Dadya 
wungu kaprayitnane sang dewi enget yuda kenaka. 
 

(SPB pupuh Dhandhanggula bait 17-20) 
 
Air mata Retna Onengan mengalir ketika mendengarnya, 
Ratna Onengan : “Kakanda, bagaimana nasib saya, susah sekali 

Kakanda tinggal pergi. Begitu juga dengan Yunda 
Galuh sebenarnya dalam hati sedih.” 

Ki Bancak : “Hai Onengan, hamba tidak bisa menanggung. Jikalau 
Adinda sedih bercampur khawatir, ikutlah bersama 
hamba!” 
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Ragil Kuning : “Aduh Kakanda Bancak, mengapa tega meninggalkan 
Ayahanda Raja. Kakanda sedang melamun. Apa 
Kakanda tidak ingat sayangnya Adindamu, Kakanda 
Marabangun?” 

Ki Bancak : “Mana ada orang tua tidak tahu yang lebih baik, tetapi 
harus seperti itu. Sekali ini keinginanku. Wahai 
Adindaku, janganlah Adinda keras kepala. Lebih baik 
Adinda menurut!”  

Setelah berkata, Ki Bancak dan Ki Doyok ke luar. Retna Candra Kirana 
dalam hatinya sedih mendengar perkataan Bancak. Jadi terjaga, pikiran 
sang dewi ingat kepada perang kuku. 

 
Kepatuhan Candra Kirana terlihat ketika dirinya dibujuk oleh Ki Bancak 

untuk pergi bersamanya. Ki Bancak membujuk Candra Kirana meninggalkan 

kerajaan Daha karena dirinya akan diambil oleh Panji Balitar, seorang Raja Nusa 

Tambini yang sangat ditakuti dan sakti. Akhirnya Candra Kirana dan Retna 

Onengan menuruti perintah Ki Bancak dan mereka dibawa pergi oleh Ki Bancak. 

Retna Galuh dereng nendra maksih lenggah lan Retna Ragilkuning. Ki 
Bancak duk prapta ngayun alon ing aturira, 
Ki Bancak : “Yen suwawi lan karsa paduka tuhu saestu kawula 

bekta inggih ing dalu puniki lawan pun Yayi Onengan 
nunggil lawan Prabu Nungsa Tambini.” 

Candra Kirana : “Lah kakang arinira Yayi Ragilkuning jatenana iku 
dimen ywa suwaleng karsa ingsun ya nurut sireki.” 

Ki Bancak sampun carita wisik-wisik jinaten Ragilkuning, yen Panji 
Balitar Prabu tuhu Dyah Surengrana karseng dewa winangun awarna 
kakung.” Ragilkuning duk miyarsa kalangkung sukaning galih. Sampun 
tumuruting karsa. 

(SPB pupuh Pangkur bait 4-6) 
 
Retna Galuh belum tidur, masih duduk dengan Ragil Kuning. Ketika Ki  
Bancak tiba di hadapan sang putri, lirih perkatannya, 
Ki Bancak : “Jika setuju dan Adinda bersedia, sungguh hamba 

bawa pergi malam ini juga eserta Onengan agar bersatu 
dengan Prabu Nusa Tambini.”  

Candra Kirana : “Kakanda, bujuklah Adindamu Ragil Kuning agar 
jangan membantah, saya menurut saja.” 

Ki Bancak sudah bisik-bisik bercerita kepada Ragil Kuning jika Raja 
Panji Balitar sebenarnya adalah Dyah Surengrana, atas kehendak dewa 
diubah menjadi seorang pria. Ketika mendengarnya, Ragil Kuning sangat 
bersenang hati. 
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Kutipan tersebut menunjukkan bahwa Retna Galuh Candra Kirana 

mempunyai sifat patuh. Ia menuruti perintah Ki Bancak untuk ikut dengannya ke 

Negeri Nusa Tambini. Retna Candra Kirana pun menuruti perintah Ki Bancak. 

Akan tetapi Retna Onengan tidak mau menuruti perintah Ki Bancak. Setelah di 

bujuk dan diceritakan yang sebenarnya mengenai Raja Nusa Tambini, akhirnya 

Retna Onengan dan Galuh Candra Kirana mau mengikuti Ki Bancak untuk di 

bawa ke Nusa Tambini. Mereka berdua sangat bersenang hati. 

b) Penyayang  

Candra Kirana sangat menyayangi suaminya, hal tersebut dapat dilihat pada 

kutipan dibawah ini. 

Suraking mungsuh gumerah alok-alok misuwur yen Sang Aji Prabu 
Balitar kasambut madyaning rananggana. Yata kagyat Prabu Erbangi 
gya nusul Sang Prabu Jaya Sutiksna nitih kuda nander pati. Myang 
sagung para punggawa anututi limanira sang aji kadi sampun janjinipun 
limanira narendra kadya kilat panandere tan kasusul. Laju manjing 
wanawasa kang nusul kelangan lari. 
Lawan pareng Hyang Baskara manitih ing ancala wus umanjing rep 
sidhem limengan surup lawan riris gung prapta mawurahan kang kantun 
pating bilulung. Sang senapati kalihnya ken tengara mundur dhingin. 
Obor leksan sinuletan. (Kondurira) baris sami prihatin dene sirna 
ratunipun. Sagung para prawira nadyan riris parandene samya nusul 
nalasak sajroning wana. Sadalu denosak-asik tan ketang drigameng 
wana. Pasangrahanira sri narapati kacetha garwa duk dangu samya 
ngaturan wikan Retna Galuh tuwin sagung para maru prihatin keh kang 
karuna. Orem sagunging pra putri. Sang Retna Candra Kirana sigra 
nekung sumungku mring dewadi manedha sinung aweruh. 

 
(SPB pupuh Pangkur bait 15-20) 

 
Gemuruh sorak musuh, berteriak-teriak jika Sang Raja Prabu Balitar 
tersambut tengahnya medan perang. Lalu Prabu Erbangi terkejut segera 
menyusul. Sang Prabu Jaya Sutikna menaiki kuda nanderpati. Dan semua 
punggawa mengejar gajah sang raja. Seperti sudah berjanji, gajah raja 
berlari seperti petir yang tidak terkejar. Gajah cepat masuk ke hutan lebat 
dan yang menyusul kehilangan jejak. 
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Dan Hyang Baskara sudah masuk menaiki gunung. Tiba-tiba sunyi 
senyap terbenam dan gerimis besar datang riuh rendah yang tertinggal 
kebingungan. Kedua sang senapati  disuruh menandai mundur dahulu. 
Ribuan obor dinyalakan. Prajurit pulang dengan prihatin karena ratunya 
hilang. Meskipun gerimis, semua perwira tetap menyusul mengarungi 
seluruh hutan. Semalaman menyingsingi walaupun banyak ranjau di 
hutan.  
Di tempat peristirahatan sri raja, isteri yang bersama-sama dahulu 
memberitahu kabar itu. Retna Galuh dan semua madu prihatin sehingga 
banyak yang menangis. Semua putri mengeluh. Sang Retna Candra 
Kirana segera bersemedi, ditunjukkan segenap minatnya kepada dewa 
meminta diberi tahu. 
 

Dari kutipan tersebut dapat diketahui sifat Retna Galuh Candra Kirana yang 

penyayang. Diceritakan ketika dalam peperangan melawan prajurit Makasar, 

Prabu Panji Balitar mengalami kekalahan. Kemudian, tiba-tiba Prabu Panji Balitar 

hilang bersama dengan gajah yang ia naiki. Mendapatkan kabar tersebut Sang 

Retna Galuh Candra Kirana langsung bersemedi meminta petunjuk kepada Sang 

dewa. Retna Galuh Candra Kirana sangat sedih mengetahui hal tersebut. Dirinya 

selalu meminta kepada dewa untuk diberikan petunjuk mengenai keberadaan Sang 

Prabu Panji Balitar. Tidak hanya Retna Candra Kirana yang merasa sedih akan 

tetapi semua madu juga menangis dan merasa kehilangan. 

c) Sabar 

Watak sabar yang dimiliki Candra Kirana dapat dilihat pada 

pembicaraannya dengan Ki Bancak dan Retna Tisnasari pada kutipan berikut ini. 

Ki Bancak : “Mengko thithik ingsun arsa udani iki kutug ting 
karebul pirang-pirang mumuja lawan pating 
salenggruk lah mangsa wurung wong kabeh 
binandhang mengsah wong Makasar milih-milih.Wus 
lumrahe wong kalah prang wadonane mangka panebas 
urip.” 

Retna Tisnasari : “Si Bancak salah ucap ingkang jamak milu mikir 
mrih rahayu andadak muwuhi maras.” 
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Retna Onengan : “Kakang paran budinira apa sira datan darbe 
kuwatir lan ora welas maringsun.” 

Ki Bancak : “Welas pisan nanging priye wis kabanjur pupusane 
lakonana pira bara nemu becik.” 

Bancak Dhoyok denya mojar sora sereng karya gugur semadi. Para putri 
keh angrawus Ki Bancak gibrah-gibrah jelah-jeleh tamah kendel Ratna 
Galuh denira anungku puja. Mesem angandika aris, 
Candra Kirana : “Kakang denkapareng ngarsa. Yekti ingsun manut 

marang sireki anggere tiba rahayu.” 
Ki bancak : “Kang makaten lumrah mawon jalma manut dereng 

kalebeng rarasan. Yen wong manut kang sayekti Tan 
darbeni pipilihan lah wudharen genira asemadi 
mangke wonten dewa rawuh den sae bektinira lah 
kantuna sakedhap kula kang methuk.” 

 
(SPB pupuh Pangkur bait 21-26) 

 
Ki Bancak : “Aku ingin mengetahui sedikit ada dupa bakar banyak 

mengepul, memuja dan berkumpul masak tidak jadi. 
Semua orang cepat menyerang musuh Orang-orang 
Makasar memilih-milih.  Sudah selayaknya orang kalah 
perang, isterinya menjadi penebus hidup.” 

Retna Tisnasari : “Si Bancak salah ucap, seharusnya ikut berpikir 
supaya selamat jangan menambah khawatir!” 

Retna Onengan : “Kakanda, bagaimana kau ini? Apa kau tidak merasa 
khawatir dan tidak kasihan kepadaku?”  

Ki Bancak : “Kasihan sekali tetapi bagaimana sudah telanjur, 
akhirnya harus menerima nasib siapa tau mendapat 
baik.” 

Bancak Doyok berucap nyaring membuat gagal yang bersemedi. Para 
putri banyak yang memarahi, Ki Bancak berteriak-teriak dan Retna 
Galuh berhenti  mengheningkan cipta. Tersenyum berkata sopan, 
Candra Kirana : “Kakanda, jika diperbolehkan, sungguh aku menurut 

kepadamu asalkan selamat.”  
Ki Bancak : “Yang seperti itu wajar saja, hamba menurut karena 

belum masuk pembicaraan. Jika orang menurut, itu 
lebih baik. Tidak mempunyai pilihan dan lepaskan 
segera semedi. Nanti ada dewa datang, maka 
hormatilah dan tinggallah sebentar hamba yang 
menjemput.” 

 
Ki Bancak selalu ingin mengetahui yang dilakukan oleh Retna Galuh 

Candra Kirana. Pada waktu Retna Galuh sedang merasa sedih karena hilangnya 

Prabu Panji Balitar dalam peperangan ia melakukan semedi untuk meminta 
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petunjuk kepada dewa. Akan tetapi, Ki Bancak selalu menggangu dan tidak 

merasa prihatin. Retna Galuh Candra Kirana pun gagal bersemedi dan akhirnya 

pasrah dan bersabar dengan keadaan yang ia alami. Retna Galuh Candra Kirana 

meminta bantuan kepada Ki Bancak untuk membawanya pergi asalkan selamat. 

Ki Bancak menuruti kemauan Retna Galuh Candra Kirana.  

 
4. Retna Surengrana 

Dalam cerita Panji Balitar ditemukan deskripsi langsung mengenai watak 

tokoh Retna Surengrana. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan dibawah ini. 

a) Mudah Putus Asa 

Rasa putus asa yang dirasakan oleh Retna Surengrana dapat dilihat ketika 

dirinya berada di hutan. Retna Surengrana kembali ku wujud aslinya sebagai 

perempuan setelah bertanding dengan Arya Dhadhali untuk merebut kerajaan 

Makasar. Retna Surengrana ketika itu menaiki gajah dan tiba-tiba gajah yang ia 

naiki lenyap memasuki hutan lebat. Ia sangat sedih setelah mengetahui dirinya 

telah kembali ke wujud aslinya sebagai seorang perempuan. Ia duduk di bawah 

pohon, menangis dan meratapi nasib yang ia alami. Tiba-tiba muncul seekor 

harimau mendekatinya. Rasa putus asa yang dialaminya membuat ia pasrah 

dengan keadaan dan justru meminta harimau untuk memakan dirinya. Ia merasa 

sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Akan tetapi harimau tersebut justru 

pergi meninggalkannya.  

temah udarasa sang ayu. Anuju ing madya ratri makidhupuh neng sor 
wreksa. Keh sato wana kaeksi ing reh Hyang Wulan wus mimba riyem-
riyem anyuluhi. Panglonging candra mawelu kawengan ing ima putih 
rumaras tyas sangsara. Angrimong greng anyenggrangi katemben mulat 
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ing janma sang kasangsara sru rujit lir turas wetuning kang luh. Lir lalu 
uminta lalis panabdane pegat-pegat, 
“Ayo angrimong den aglis badhogen sariraningwang wang-wang papa 
satus papa. Ngrimong sirnakna den aglis.” 
Sang ngrimong anggreng umintar narajang giwar anebih. 
 

(SPB pupuh Kinanthi bait 12-15) 
Lalu sang ayu menangis. Ketika tengah malam duduk menunduk di 
bawah pohon besar. Banyak terlihat binatang hutan karena Hyang Wulan 
sudah ke luar tampak agak kabur meneranginya.  Bulan tidak tampak 
pucat dibukakan oleh awan putih terharu sang sengsara. Harimau 
serentak menyergah mulai melihat manusia yang sangat sedih sengsara 
seperti mengalirkan airmatanya hingga kering. Seakan terlampau 
meminta mati, perkataannya putus-putus, 
“Ayo hariamu segera makanlah badanku, segan hidup sengsara. Ragaku 
sudah tua, dahulu direstui dewa kini sangat sengsara. Hariamau 
hilangkan segera!”  
Sang hariamau mengeram pergi, menerjang jauh menyingkir. 
 

b) Penyabar  

Watak penyabar yang dimiliki Retna Surengrana dapat dilihat pada kutipan 

dibawah ini. 

Sasandhinge sigra anambungi, ”Lah ta mengko ingsun wus tetela Sri 
Dhadhapwasesa kuwe dudu narpati mungsuh.Iku ratu saka ing Keling. 
Uwis dadi samitra kalawan gustimu Sang Prabu Bramakumara. Lair 
batin wus kadi kadang sayekti. Iku tutulung baya. Dene nguni kang 
mungsuh sayekti kang anama Sang Prabu Balitar mengko wus sirna 
wartane. Satemene linebur pinanjingken ing sumur mati mring Sri 
Dhadhapwasesa, darbe melik patut angukup kusumeng Daha. 
Sumarmanya iku Sang Arya Dhadhali gelem nungkul arisan.” 
Nahan wau kang pating galenik para putri sampun sinegahan sinuba 
langkung asrine awit Sang Retna Galuh rumaket mring miluteng galih 
tuwin Dyah Surengrana widagdeng pamengku mring garwa 
Bramakumara. Sanalika kakenan sumuyut  sami tuwin ing panangkilan. 
 

(SPB pupuh Dhandhanggula bait 17) 
 

Dekatnya segera menyambung, “nah sekarang aku sudah tahu Sri 
Dhadhapwasesa bukan raja musuh. Ratu itu dari keling. Sudah jadi teman 
dengan Baginda Sang Prabu Bramakumara. Lahir batin sudah seperti 
saudara sungguhan. Itu menolong bahaya. Adapun dahulu musuh yang 
sesungguhnya adalah yang bernama Prabu Panji Balitar nanti sudah 
hilang beritanya. Sebenarnya terlebur dimasukkan di sumur mati oleh Sri 
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Dhadhapwasesa karena menghendaki kepunyaan orang lain. Pantas 
mengambil putri daha. Oleh karena itu, Sang Arya Dhadhali bersedia 
takhluk tanpa perang”. 
Demikianlah tadi yang berbicara bisik-bisik, para putri sudah dijamu 
dengan sangat indahnya sejak Retna Galuh dekat dengan membujuk hati 
dan Dyah Surengrana pandai bersabar kepada isteri Bramakumara. 
Seketika terharu hatinya tunduk dengan suka hati di balai penghadapan. 

Kutipan diatas memaparkan watak penyabar Retna Surengrana pada waktu 

ia bersama dengan Sang Panji dan Retna Galuh Candra Kirana. Retna Surengrana 

sangat sabar melihat kebersamaan Sang Panji dengan Retna Galuh Candra Kirana. 

Meskipun hatinya sedih ia tetap mampu menampakkan sikap yang baik dan 

tunduk kepada Retna Galuh Candra Kirana.  

c) Penyayang 

Retna Surengrana sangat menyayangi suaminya yaitu Sang Panji. Sifat 

penyayang yang dimiliki Retna Surengrana dapat dilihat pada kutipan dibawah 

ini. 

Sang Hyang Basuki : ”Ingsun iki eyangira kang aran Sang Hyang 
Basuki. Ywa sandeya ing tyasira tan ana jawata 
goroh. Ayo nuli tumindaka mring ngisoring 
candhana.” 

Yata kusumaning ayu nembah saksana umentar. Tan adangu nuli prapti 
ngandhaping wreksa candhana. Yata na wisma kang katon lawan 
pintunira menga sang retna manjing sigra. Prapteng jro kagyat andulu 
tan samar yen lakinira. sare neng lebeting panti. Sang Rajaputra 
Jenggala dereng wungu sadangune lan sang dyah malih tumingal 
Bancak Dhoyok neng andhap. Janma ro pra sami turu. Sang retna 
ngungun ing driya. Ngrangu denyarsa marpeki. Hyang Basuki 
sabdanira, 
Sang Hyang Basuki : ”Ayo wungunen den age aja sira taha-taha temah 

maido sira nini mene keneng siku.” 
Sang Retnayu Surengrana gupuh denya marepeki. Lenggah munggeng 
daganira. Gya mungu kang lagya sare Sang Rajaputra Jenggala. Kagyat 
wungu saksana ningali mring garwanipun gapyuk rinangkul sang retna. 
Dhasar onenge tan sipi pinten ing antawisira lan enget sereng kesahe. 
 

(SPB pupuh Asmaradhana bait 9-15) 
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Sang Nyang Basuki : “Aku ini eyangmu yang bernama Sang Hyang 
Basuki. Janganlah khawatir, tidak ada dewa yang 
berbohong. Ayo lekas pergilah ke bawah cendana!”  

Lalu sang putri menyembah dan segera pergi.  Tidak lama kemudian 
sampai di bawah pohon cendana. Lalu ada rumah yang terlihat dan 
pintunya terbuka. Sang retna segera masuk. Setiba di dalam rumah, dia 
terkejut melihat, tidak samar jika suaminya yang tertidur di sana. Sang 
Raja Putra Jenggala masih tertidur dan sang dyah melihat Bancak Doyok 
di bawah. Kedua orang itu tertidur. Sang retna heran sekali. Bimbang 
ingin mendekati. Hyang Basuki bersabda, 
Sang Hyang Basuki : “Ayo segera bangunkan, janganlah kau ragu-ragu 

sebelum aku berubah memarahimu, Nini kian 
mendekati kaki.” 

Sang Retna Surengrana terburu-buru mendekati. Duduk di sebelah letak 
kaki suaminya. Segera bangun yang sedeng tidur. Sang Putra Raja 
Jenggala terkejut, bangun, segera melihat isterinya dan dipeluk. Berapa 
diantaranya memang rindu sekali dan ingat kepergiannya. 
 

Kutipan diatas menunjukkan sifat penyayang yang dimiliki Retna 

Surengrana. Retna Surengrana yang pada waktu merasa sangat putus asa karena 

penjelmaannya yang telah berakhir, tiba-tiba dirinya mendengar suara tanpa 

wujud. Dari suara tersebut ia diperintahkan untuk menuju pohon cendana, dan 

apabila nanti terdapat rumah ia diperintahkan untuk masuk kerumah tersebut. 

Retna Surengrana menemukan rumah tersebut dan akhirnya masuk. Ia sangat 

kaget karena di dalam rumah tersebut ia melihat Sang Panji yang tertidur. Retna 

Surengrana mendekati suaminya dan duduk di sebelahnya. Segera bangun Sang 

Panji dan terkejut dan mereka saling memeluk dan melepaskan rasa rindu karena 

sudah lama tidak bertemu. Berdasarkan watak tersebut, tokoh Retna Surengrana 

dapat dimasukkan ke dalam lima ragam tokoh, yaitu tokoh tambahan- protagonis- 

bulat- statis dan netral. 

 

5. Kyana Patih Lenggot Bawa 
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a) Pemarah 

Kyana Patih Lenggot Bawa merupakan ayah dari Kyana Patih Lenggot 

Cuwiri. Kyana Patih Lenggot Bawa merupakan seorang raksasa yang sangat sakti. 

Sifat pemarah yang dimilikinya terlihat pada kutipan di bawah ini. 

Pertapa Lenggot Bawa tersulut amarahnya ketika mendengar perkataan 
anaknya. Anaknya ditendang terjerembab berulang-ulang sampai 
delapan kali, tetapi Patih Cuwiri tidak bergerak dari tempat duduknya 
dan tidak merasakan sakit, sebab sudah diberi kesaktian oleh Hyang 
Durga. Oleh sebab itu, ia tidak kalah dari ayahnya dan tetap menjadi 
anak yang memiliki kelebihan. Patih Cuwiri berdiri hendak melawan 
kesaktian ayahnya. Kyana patih menyembah lalu memukul dada 
ayahnya. Sang Pertapa Lenggot Bawa diserang, terpukul, pandangannya 
kabur sempoyongan hendak jatuh  terpelanting, dan pingsan. Bangun 
sambil berkata, 
Ki Lenggot Bawa : “Eh Si Dohun sekarang ampuh tanganmu, berani 

meninjuku. Masakkah aku kalah, padahal 
kesaktianku tujuh kali lipat dengan kesaktianmu.”  

 
(SPB pupuh Pangkur bait 2-5) 

 
Pertapa Lenggot Bawa tersulut amarahnya ketika mendengar perkataan 
anaknya. Anaknya ditendang terjerembab berulang-ulang sampai delapan 
kali, tetapi Patih Cuwiri tidak bergerak dari tempat duduknya dan tidak 
merasakan sakit, sebab sudah diberi kesaktian oleh Hyang Durga. Oleh 
sebab itu, ia tidak kalah dari ayahnya dan tetap menjadi anak yang 
memiliki kelebihan. Patih Cuwiri berdiri hendak melawan kesaktian 
ayahnya. Kyana patih menyembah lalu memukul dada ayahnya. Sang 
Pertapa Lenggot Bawa diserang, terpukul, pandangannya kabur 
sempoyongan hendak jatuh  terpelanting, dan pingsan. Bangun sambil 
berkata, 
Ki Lenggot Bawa : “Eh Si Dohun sekarang ampuh tanganmu, berani 

meninjuku. Masakkah aku kalah, padahal 
kesaktianku tujuh kali lipat dengan kesaktianmu.”  

 
Kutipan tersebut menunjukkan sikap pemarah Kyana Patih Lenggot Bawa 

yang ia lakukan terhadap anaknya sendiri, yaitu Kyana Patih Lenggot Cuwiri. 

Pada waktu Kyana Patih Lenggot Cuwiri ingin meminta bantuan kepada ayahnya, 

justru ayahnya memarahinya dan menuduh Kyana Patih Lenggot Cuwiri 
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melarikan diri dan menuduh orang yang tidak bertanggung jawab. Kyana Patih 

Lenggot Bawa tidak mau mendengarkan penjelasan anakny terlebih dahulu. Ia 

terburu-buru marah dan terjadi pertengkaran diantara mereka berdua. Kedatangan 

Kyana Patih Lenggot Cuwiri adalah untuk meminjam pusaka milik ayahnya untuk 

berperang merebut kerajaan Nusa Tambini. 

Selain pada kutipan di atas sifat pemarah yang dimiliki Kyana Patih 

Lenggot Bawa juga dapat dilihat dari kutipan berikut ini. 

Kyana Patih Lenggot Cuwiri sampun matah punggawa kang samya 
ingutus. Rampung denira siyaga. Lerep dalu enjing budhal kyana patih 
lan wadya kawan leksa Lawan risang senapati kalih lan sapalih kang 
para punggawa. Asri kawuryan lampahe. Dupi aneng margagung kyana 
patih nimpang anilip mring Arga Patunggangan gen sudarmanipun 
Ditya Wiku Lenggot Bawa. Lampahira ki patih napak wiyati keras 
sakedhap prapta. Anjog saking wiyat  jujug maring pamelengan pagih 
lan ramanya. Lenggot Bawa sru wuwuse, 
Ki Lenggot Bawa : “Gelis prapta sireku wong piniji ing Bathara Di 

jamak aja inggatan. Tontonen wismamu ambaleni 
babadhongan Kang mangkono bakal ora kanggo 
kardi dhasar labetmu ala cilik mula dhemen 
monyar-manyir. Lah den age minggata balia sira 
mulih tanpa gawe yen suwe ingsun gebug.” 

 
(SPB pupuh Dhandhanggula bait 17-19) 

 
Pagi-pagi sekali berangkatlah kyana patih dan empat puluh ribu prajurit 
beserta kedua senapati dan sebagian para punggawa. Kelihatan indah 
jalannya. Ketika berada di jalan besar, kyana patih menyingkir dengan 
sembunyi-sembunyi ke Gunung Patunggangan, tempat tinggal orang 
tuanya, Lenggot Bawa. Ki patih terbang ke langit sehingga cepat sampai.  
Turun dari langit menuju ke tempat semedi ayahnya. Lenggot Bawa 
lantang berkata, 
Ki Lenggot Cuwiri : “Cepat sekali kau pulang, padahal ditugaskan oleh 

dewa seharusnya jangan melarikan diri. Lihatlah 
rumahmu kembalilah makan! Seperti itu tidak ada 
gunanya. Memang buruk sifatmu sejak kecil suka 
plin-plan. Nah cepatlah pergi, kepulanganmu tak 
berguna kalau terlalu lama aku pukul!”  
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Kyana Patih Lenggot Cuwiri pada waktu itu diperintah untuk memimpin 

pasukan perang oleh Sang Prabu Panji Balitar yang dibantu oleh kedua senapati 

dan para punggawanya. Peperangan yang ia lakukan adalah untuk merebut 

kerajaan Nusa Tambini. Ketika dalam perjalanan Kyana Patih Lenggot Cuwiri 

menyelinap dari barisan untuk pergi ke gunung Patunggangan, tempat tinggal 

orangtuanya. Tujuannya adalah untuk meminjam pusaka milik ayahnya. 

Sesampainya ditempat tujuan ia justru dituduh oleh ayahnya melarikan diri dari 

perintah dewa. Ia dicaci maki oleh ayahnya. Ayahnya sungguh sangat pemarah 

tanpa mendengarkan penjelasannya anaknya terlebih dahulu. Kyana Patih 

Lenggot Bawa menyuruh anaknya untuk segera pergi kembali kepada tugas yang 

sudah menjadi tanggung jawabnya. 

b) Sombong  

Watak sombong yang dimiliki Kyana Patih Lenggot Bawa dapat dilihat 

pada waktu dirinya bertengkar dengan anaknya, yaitu Kyana Patih Lenggot 

Cuwiri. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Sang Wiku Lenggot Bawa kaprawasa kuntal panone sumaput mayug-
mayug kaloyoran jengkelang tiba kuwalik. Tangi anggro gora sabda,  
Ki Lenggot Bawa : “Eh Si Dohun saiki teka wani ambithi  tangane 

ampuh. Ingsun mangsa kasora pitung mono lamun 
metu dibyaningsun.” 

(SPB pupuh Pangkur bait 4-5) 
 

Sang Pertapa Lenggot Bawa diserang, terpukul, pandangannya kabur 
sempoyongan hendak jatuh  terpelanting, dan pingsan. Bangun sambil 
berkata, 
Ki Lenggot Bawa : “Eh Si Dohun sekarang ampuh tanganmu, berani 

meninjuku. Masakkah aku kalah, padahal 
kesaktianku tujuh kali lipat dengan kesaktianmu.”  
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Kesalahpahaman yang terjadi antara Kyana Lenggot Bawa dan Kyana Patih 

Lenggot Cuwiri menjadikan mereka berdua bertengkar dan saling menunjukkan 

kekuatan masing-masing. Mereka saling memukul dan saling berbalas pukulan 

maupun tendangan. Kyana Patih Lenggot Bawa merasa tidak terima diperlakukan 

seperti itu oleh anaknya sendiri. Karena ia merasa lebih sakti dari pada anaknya. 

Kesaktiannya tujuh kali lipat dari kesaktian anaknya. Untuk iti ia tidak mau 

dikalahkan oleh anaknya. Ia tetap menyerang dan pertengkaran semakin sengit 

diantara mereka. 

c) Pendendam  

Sifat pendendam yang dimiliki Kyana Patih Lenggot Bawa dapat dilihat 

pada pembicaraannya dengan Kyana Patih Lenggot Cuwiri. 

Yata dangu denya yuda Lenggot Bawa kasaktennya wus enting.  
Waringuten sruning bendu arsa kolu mring suta cipta sampun kapusthi 
antakanipun. Lenggot Bawa sigra mesat mring wisma arsa angambil 
limpung pamungkas wasiyat paparingnya nguni Sang Hyang Pramesthi 
panglebur sektining mungsuh tan ana kelar nangga. Lenggot Bawa 
kesahira sarwi muwus,  
Ki Lenggot Bawa : “Eh Cuwiri antenana ing mengko paweweh 

mami!” 
 

(SPB pupuh pangkur bait 8-9) 
 

Sekian lama berperang, kesaktian Lenggot Bawa sudah habis. Garang 
amarahnya sampai menginginkan kematian anaknya. Lenggot Bawa 
segera pulang ke rumah untuk mengambil tombak wasiat pemberian 
Hyang Pramesti dahulu, yang dapat melebur kesaktian musuh dan tidak 
ada yang bisa menandingi.  Lenggot Bawa pergi seraya berkata, “Hai 
Cuwiri, tunggulah pembalasanku nanti.” 
 

Kutipan tersebut memaparkan sifat pendendam Kyana Patih Lenggot Bawa 

kepada anaknya. Ia sangat dendam dan menginginkan kematian anaknya. Setelah 

sekian lama mereka berdua berperang, Kyana Patih Lenggot Bawa merasa 
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kesaktiannya sudah habis. Ia segera pulang kerumah dan hendak mengambil 

pusaka yang sangat sakti pemberian dari Hyang Pramesti. Dirinya sangat marah 

kepada anaknya karena kalah. Sampai-sampai ia mengancam anaknya sendiri 

akan membalas semua yang sudah Kyana Patih Lenggot Cuwiri lakukan 

kepadanya. Karena kesalahpahaman tersebut terjadi pertengkaran antara ayah dan 

anak. 

d) Emosional 

Sikap emosional dapat dilihat dari tingkah laku dan perkataan Kyana Patih 

Lenggot Bawa pada waktu berperang dengan anaknya.  

kawuwusa rabinira Nyai Lenggot Bawa dangu miyarsi suwara pating 
barekuh lawan pating garopyok. Sandeyeng tyas nyana swarane prang 
pupuh. Gupuh Nyai Lenggot Bawa limpunge sampun kinempit arsa mijil 
tutulung prang marang lakinira kaselak prapti lumayu lan dhawul-
dhawul Dupi prapteng wiwara pinethuken Nyai Lenggot Bawa muwus, 
Nyi Lenggot Bawa : “Kiyai wonten punapa lumayu gung kempis-

kempis ulat dika pundirangan? Punapa ta Kiyai 
kalah jurif? Sinten rowang dika gelut lah kongsi 
babak bunyak? Kadingaren kasekten dika tan 
kumpul.” 

Ki Lenggot Bawa : “Nyai, sutanira prapti Si Cuwiri ingkang mentas/ 
pinundhut mring Sang Hyang Durga ing nguni arsa 
kinanthi pakewuh andadak gelis prapta. Sundukani 
temah wani marang ingsun kabarangas nguleng 
mringwang lali mring sudarma yekti ing mengko 
arsa sunlunas. Endi Nyai limpung kang sira 
kempit?” 

(SPB pupuh Pangkur bait 13-17) 
 

Tersebutlah isterinya, Nyai Lenggot Bawa sudah lama mendengar suara 
gaduh. Dalam hati menyangka ada suara perang. Nyai Lenggot Bawa 
tergopoh-gopoh membawa tombak ingin pergi menolong suaminya, 
berlari dan rambutnya tidak beraturan. Setiba di depan pintu, Nyi 
Lenggot Bawa bertanya, 
Nyi Lenggot Bawa : “Ada apa Kiyai berlari kembang-kempis 

tingkahmu lingar? Mengapa Kiyai kalah perang, 
siapa lawanmu hingga babak belur? Tumben 
kesaktianmu tidak menyatu?”  
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Ki Lenggot Bawa : “Nyai anakmu datang. Cuwiri yang baru saja 
diambil oleh Hyang Durga, tiba-tiba cepat pulang 
tanpa merasa bersalah. Aku marahi karena berani 
melawanku. Tersulut emosinya dan menggulatku, 
sungguh lupa dengan ayahnya.  Akan kubunuh nanti. 
Nyai, mana tombak yang kau bawa?”  

 
Kutipan tersebut menjelaskan sikap emosional Kyana Patih Lenggot Cuwiri. 

Kyana Patih Lenggot Cuwiri sangat marah ketika kalah berperang dengan 

anaknya. Tiba-tiba ia berlari masuk ke dalam rumah untuk mengambil pusaka dan 

ingin membunuh anaknya menggunakan pusaka tersebut. Mendengar gemuruh 

suara ribut di luar, Nyai Lenggot Bawa segera keluar membawakan pusaka untuk 

suaminya. Akan tetapi setelah mengetahui yang bertengkar dengan suaminya 

adalah Kyana Patih Lenggot Cuwiri, Nyai Lenggot Bawa berusaha memisahkan 

mereka agar tidak terjadi pertengakaran lagi. 

e) Penyayang  

Meskipun Kyana Patih Lenggot Bawa merupakan seorang yang keras, 

mudah marah dan sombong namun dirinya masih memiliki sifat penyayang 

kepada istri dan anaknya. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan dibawah ini. 

Dyan samya tumameng panti. Katri alinggih satata ki patya dheku 
lungguhe yayah konjem ing bantala. Kang rama awlas mulat alon denira 
amuwus, 
Ki Lenggot Bawa : ”Lah ta Kulup tampanana! Iki urung purasani 

wesi arupa kanaka. Lamun rinasuk pedahe kinarya 
babah pratala anrus bumi kasapta ora rekasa 
satuhu dadi ing sakarepira. Lan iki limpung sinekti 
paringe Hyang Giri Nata pangruwating guna kabeh. 
Nadyan Dewa Suralaya datan kawawa nangga aja 
si manungsa diyu kawasa anadhahana. 

Mulung tinampanan sami pinundhi kalingga murda, anuwun-nuwun  
ature. Kang rama malih angucap, 
Ki Lenggot Bawa : “Lah mara marenea sunwisik kagunan sagung.” 
nulya winisik salwiring aji jaya kawijayan kang agal lembut sedene. Tan 
antara wus widagda langkung suka ki patya. Dyan pamit linilan sampun 
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mangsah nembah yayah rena sigra mesat mring wiyati. Kari mangu kang 
tinilar yayah nutaken tingale temah mumuji satata rahayune kang putra.  
 

(SPB pupuh Asmaradhana bait 7-12) 
 

Lalu semuanya masuk ke rumah. Ketiganya duduk berjajar, ki patih 
duduk bersila seperti bersujud di tanah. Sang ayah menatap haru, lirih 
perkataannya, 
Ki Lenggot Bawa : “Nah anakku, terimalah!  Ini sarung purasani, besi 

berbentuk kuku. Banyak sekali manfaatnya, untuk 
melubangi tanah menembus bumi ketujuh, sangat 
mudah sesuai kehendakmu. Dan ini tombak sakti 
pemberian Hyang Giri Nata yang banyak 
manfaatnya. Walaupun dewa kahyangan tidak 
sanggup menggunakanya, apalagi manusia raksasa.” 

Mengambil semua yang diberikan lalu diterima dan dijunjung di atas 
kepala seraya berucap terimakasih. Sang ayah berkata lagi, 
Ki Lenggot Bawa : “Kemarilah, aku bisiki semua kegunaanya.”  
Ki patih mendekat lalu diberi tahu semua ilmu kesaktian yang terdapat 
dalam pusaka itu. Ki patih sangat senang karena seketika sudah mahir 
menggunakan pusaka tersebut. Lalu mohon diri menyembah ayah ibunya 
dan segera terbang ke langit. Termangu yang ditinggalkan seperti 
mengikuti pandangannya dan senantiasa memohon keselamatan anaknya. 
 

Pertengkaran yang terjadi antara Kyana Patih Lenggot Bawa dengan Kyana 

Patih Lenggot Cuwiri mampu dihentikan oleh Nyai Lenggot Bawa. Nyai Lenggot 

Bawa sangat sedih dan akhirnya menghampiri anaknya meminta penjelasan 

kepadanya. Setelah mengetahui keadaan yang sebenarnya, Nyai Lenggot Bawa 

menangis dan memberitahukan kepada Kyana Patih Lenggot Bawa, bahwa 

kedatangan anaknya adalah untuk meminjam pusaka untuk berperang. Mendengar 

hal tersebut, Kyana Patih Langgot Bawa sangat menyesal dan meminta maaf 

kepada anaknya. Akhirnya Kyana Patih Lenggot Bawa meminjamkan pusaka 

sarung tangan besi yang sangat sakti kepada anaknya. Kemudian Kyana Patih 

Lenggot Cuwiri berpamitan untuk kembali ke barisan yang akan berperang. 
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Kedua orang tuanya sangat sedih karena kepergian anaknya dan berdoa untuk 

keselamatan anaknya. 

 
 
 
6. Nyi Lenggot Bawa 

a) Penyayang 

Sifat penyayang yang dimiliki Nyi Lenggot Bawa sebagai seorang ibu 

sekaligus seorang istri dapat dilihat dari kepeduliannya terhadap anak dan 

suaminya pada kutipan berikut. 

Yata Nyi Lenggot angrungu wuwuse lakinira tarataban welas marang 
sutanipun. Dene suta mung sajuga temah arsa denpateni. Wusana mojar 
mring driya, 
Nyi Lenggot Cuwiri : “Mangke ulun titine kang sayekti kadingaren 

sutaningsun teka wani mring bapa adat cilik mula 
bektine kalangkung.” 

Nyai Lenggot sigra nimpang ing adhangan marang laki, bragundung 
anilap-nilap tinututan meksa lumayu gendring. Wus prapta 
ngarsaningsun asru denira mojar, 
Nyi Lenggot Cuwiri : “Pagenea kulup wani sira iku marang ing 

sudarmanira?” 
Nyi Lenggot Cuwiri : “Ibu yekti ila-ila boten wonten suta wani 

sudarmi.” Ki Cuwiri sigra matur purwa prapteng 
wusana. Tuwin parlu praptarsa anuwun limpung 
rehning sinung pakartyawrat kedah kasmaran ing 
jurit Nanging mangkya kados pundi kadadyaning 
sedya kula dene Ki Bapa dukane yayah kolu 
nelasana?” 

Nyai Lenggot miyarsa angres temah barebel luh. 
 

(SPB pupuh Pangkur bait 17-20) 
 

Hati Nyi Lenggot berdebar-debar mendengar perkataan suaminya karena 
kasihan kepada anaknya. Adapun anak semata wayang hendak dibunuh 
oleh ayahnya.  Nyi Lenggot berkata dalam hati, 
Nyi Lenggot Cuwiri : “Aku akan selidiki yang sebenarnya. Tumben 

anakku berani melawan orang tua padahal sejak 
kecil sangat patuh?”  
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Nyai Lenggot menyimpang di hadapan suaminya dengan sembunyi-
sembunyi menyikuti dan berlari tungggang langgang. Sesampai di 
hadapan Cuwiri, dia bertanya lantang, 
Nyi Lenggot Cuwiri  : “Mengapa kau berani kepada ayahmu?”  
Lenggot Cuwiri : “Ibu, sudah sepatutnya, tidak ada anak yang berani 

melawan orang tua. Ki Cuwiri segera menjelaskan 
dari awal sampai akhir bahwa maksud 
kedatangannya untuk meminta tombak karena diberi 
tugas berat dalam peperangan. Bagaimana dengan 
niatku jika amarah ayah seperti tak kunjung reda?” 

Mendengarnya, hati Nyi Lenggot pilu lalu menangis. Ki patih berkaca-
kaca air mata. 
 

Kutipan tersebut menggambarkan rasa sayang dan kepedulian seorang ibu 

kepada anaknya. Pada waktu terjadi pertengkaran antara Kyana Patih Lenggot 

Bawa dan Kyana Patih Lenggot Cuwiri sangat berdebar hatinya. Apalagi setelah 

mengetahui Kyana Patih Lenggot Bawa akan membunuh anaknya dengan pusaka 

yang ia miliki. Dengan naluri keibuannya yang penuh dengan kasih sayang, Nyi 

Lenggot Bawa tidak mudah percaya begitu saja dengan perkataan suaminya yang 

menganggapa Kyana Patih Lenggot Cuwiri telah berani menantang orang tua. Nyi 

Lenggot Bawa mencari tahu cerita sebenarnya. Nyi Lenggot Bawa menemui 

anaknya dan menanyakan kejadian yang sebenarnya. Setelah mendengar 

penjelasan anaknya Nyi Lenggot Bawa lebih percaya kepada anaknya dari pada 

suaminya. Karena suaminya terlalu cepat mengambil kesimpulan tanpa mau 

mendengarkan penjelasan anaknya. Akhirnya Nyi Lenggot Bawa menjelaskan 

kepada Kyana Patih Lenggot Bawa mengenai keadaan yang sebenarnya. 

Semuanya hanya kesalahpahaman saja. Kyana Patih Lenggot Bawa akhirnya 

menerima penjelasan dari sang istri, dan meminta maaf kepada anaknya. 

Menurut fungsi dari penampilan, Nyi Lenggot Bawa merupakan tokoh 

tambahan. Karena dalam cerita Panji Balitar Nyi Lenggot Bawa sebagai tokoh 



90 

 

 

pelengkap atau tokoh pembantu dalam cerita tersebut. Selain dapat dikategorikan 

sebagai tokoh utama, Nyi Lenggot Bawa dapat dikategorikan sebagai tokoh 

protagonis karena sudah memenuhi fungsinya sebagai tokoh protagonis. Tokoh 

protagonis adalah tokoh yang dikagumi oleh pembaca, tokoh yang merupakan 

pengejawantahan nilai dan norma yang ideal bagi pembaca. 

Tokoh Nyi Lenggot Bawa juga dapat dikategorikan sebagai tokoh 

sederhana, bila didasarkan perwatakannya. Berdasarkan kriteria berkembang atau 

tidaknya perwatakan tokoh dalam cerita, Nyi Lenggot Bawa dapat dikategorikan 

sebagai tokoh statis. Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita 

terhadap dunia nyata,  Nyi Lenggot Bawa dapat dikategorikan sebagai tokoh 

netral. Berdasarkan uraian tersebut, tokoh Nyi Lenggot Bawa dapat menempati 

posisinya sebagai tokoh tambahan- protagonis- sederhana- statis dan netral. 

 
7. Kyana Patih Lenggot Cuwiri  

Kyana Patih Lenggot Cuwiri merupakan seorang raksasa anak Brahmana 

yang bertapa di gunung bernama raksasa Jamus Lenggot Bawa yang bertempat 

tinggal di gunung Patunggangan. Adapun wujud Kyana Patih Lenggot Cuwiri 

yaitu seorang tanpa taring, tinggi besar, dan perkasa dalam perang. Kesaktiannya 

sudah menyatu, tidak sukar menjejak langit. Penggambaran tokoh Kyana Patih 

Lenggot Cuwiri melalui teknik dramatik adalah sebagai berikut. 

a) Cerdik 

Sikap cerdik yang dimiliki Kyana Patih Lenggot Cuwiri terlihat pada 

percakapan yang ia lakukan dengan Raja Erbangi serta Kuda Nadpada. Hal 

tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 



91 

 

 

Yata nalika dalu baris ing jawi bujana kumpul. Pra punggawa ing 
ngarsaning senapati ngiras samya gunem rembug. Nateng Erbangi 
lingnya lon. 
Raja Erbangi  : “Dhuh Ki Lurah, paran rembagipun yen 

manggunga makaten genipun jurit mangsa 
rampunga sataun wit beteng  Tambini bakoh jagang 
jro isi ranu. Prabu Kiswara prawireng pupuh tuwin 
kathah para bupati sinekti.” 

Lenggot Cuwiri : Eh sang prabu menggah ingong yen karsa 
rajasunu  kula sagah saratri ambutul. Nadyan 
kandel kula medal jroning siti lan ambekta wadya 
agung waged sakedhap kemawon.” 

Yata Sang Narpasunu Kuda Nadpada ngandika arum, 
Kuda Nadpada : “Paman patih rembag andika prayogi, wasiyat pun 

urung kuku nunten tamakna den gupoh sedheng 
pakaryanipun karya ayuning wadyabala gung yen 
manggung aprang kasap kathah ngemasi ulun 
pribadi tumutur milu manjing jro kadhaton.” 

 

(SPB pupuh Gambuh bait 25-28) 

Ketika malam datang, barisan di luar berkumpul untuk makan. Para 
punggawa di depan senapati, makan sekaligus berunding. Raja Erbangi 
berkata lirih  kepada Patih Lenggot Cuwiri, 
Raja Erbangi : “Wahai Ki Lurah, bagaimana jika berperang seperti 

ini terus? Walaupun setahun tidak akan selesai 
karena benteng Tambini sangat kuat dan lubang 
pertahanan diisi air. Prabu Kiswara pemberani dalam 
perang dan banyak bupati yang sakti.”  

Lenggot Cuwiri : “Wahai Sang Baginda,  adapun menurut hamba 
jika Baginda mengijinkan, dalam semalam hamba 
sanggup melubangi benteng. Walaupun tebal, hamba 
akan lewat dalam tanah dan membawa prajurit,  bisa 
sebentar saja.”  

Lalu Sang Pangeran Kuda Nadpada berkata manis, 
Kuda Nadpada : ”Paman Patih, usulanmu baik. Lalu segera 

laksanakanlah dengan sarung kuku wasiat. selagi 
pekerjaan membuat senang prajurit. Jika di medan 
perang banyak yang mati, aku sendiri akan ikut 
masuk ke dalam istana.”  

 
Berdasarkan kutipan tersebut terlihat kecerdikan yang dimiliki Kyana Patih 

Lenggot Cuwiri dalam peperangan. Ketika itu sedang berlangsung perang antara 

pasukan Prabu Panji Balitar dan kerajaan Nusa Tambini. Prabu Panji Balitar 
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berkeinginan untuk merebut kerajaan tersebut. Peperangan yang terjadi selama 

berhari-hari tak kunjung usai dan tidak membuahkan hasil. Hal itu disebabkan 

karena kekuatan pertahanan kerajaan Nusa Tambini dan benteng yang sangat 

kokoh. Untuk itu karena kecerdikan Kyana Patih Lenggot Cuwiri, ia menyusun 

rencana yang sangat bagus, yaitu dengan kesaktiannya ia berencana akan 

melubangi benteng kerajaan Nusa Tambini dalam waktu semalam. Usulan 

tersebut langsung disetujui oleh Kuda Nadpada yang merupakan pemimpin 

pasukan perang. Tidak menunggu lama, rencana tersebut langsung dilaksanakan 

pada malam harinya. 

b) Sombong 

Kesaktian yang dimiliki Kyana Patih Lenggot Cuwiri terkadang membuat 

dirinya sombong. Kesombongan Kyana Patih Lenggot Cuwiri dapat dilihat ketika 

dirinya menjelma sebagai Prabu Panji Balitar, yang ketika itu ingin 

menyelamatkan Retna Galuh Candra Kirana. 

Kagum-kagum para prajurit wanudya Krodhanira tan sipi pareng 
menthang langkap. Lepasing kang sanjata kumrusuk samya nibani 
marang apatya tan ana miyatani kadyangganing arga waja kagrimisan 
tanpa ngapaa yekti. Kya patih manengah bikut pangamukira andhupak 
nyendhol ambijig. Geger puyengan sasaran samya ngisis. Sang lir retna 
mulat wengis krodhanira. Nyandhak sanjata sakti pinusthi minantran 
lumepas kadi kilat tumibeng jaja patitis datan tumama. Rempu punang 
jemparing. Kyana patih gumuyu sarwi susumbar, 
Patih Lenggot Cuwiri : “Babo delengen iki panahmu tan tular! Lah aja 

kalayatan medhatia gaman malih sunanti sira 
aywa cuwa ing ati! Eman-eman yen kongsi sirung 
netyanta nir tejaning mamanis. Wanudya yu 
endah aywa putungan manah dimen sinihan ing 
laki.  

Rengu miyarsa Retna Kenakasasi. 
(SPB pupuh Durma bait 3-7) 
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Para prajurit wanita terkagum-kagum. Sang retna sangat marah 
membentangkan busur. Senjata lepas betebaran menjatuhi patih. Tidak 
bisa dipercaya seperti air langit yang menghujani gunung besi. Kyana 
patih ke tengah tanpa tameng apapun. Sibuk kemarahanya menendang, 
menyinggung, dan menanduk. Semua sasaran gempar kebingungan 
melarikan diri.  Sang Retna memandang penuh arti, bengis amarahnya. 
Memegang senjata sakti dan dimantrai melesat seperti petir tepat jatuh di 
dada patih tetapi tidak mempan. Panahnya hancur. Kyana patih tertawa 
menyombongkan diri,  
Patih Lenggot Cuwiri : “Kau lihatlah ini, panahmu tidak menjangkit! 

Jangan pergi, ambillah senjata lagi! Jangan 
kecewa, kutunggu!  Sayang sekali kalau sampai 
muram wajahmu, hilang sinar kemanisanmu. 
Wanita cantik, janganlah mudah patah hati 
supaya disayangi lelaki.” 

Retna Kenakasasi marah mendengarnya. 
 

Berdasarkan kutipan tersebut menunjukkan bahwa Kyana Patih Lenggot 

Cuwiri memiliki sifat sombong. Kesombongannya terlihat ketika dirinya 

bertanding dengan Retna Kenakasasi. Pertandingan tersebut disebabkan oleh 

Kyana Patih Lenggot Cuwiri yang ketika itu akan membawa pergi Retna Galuh 

Candra Kirana dan dihadang oleh Retna Kenakasasi. Mereka pun saling 

bertengkar dan beradu kesaktian. Akan tetapi Retna Kenakasasi tidak mampu 

mengalahkan Kyana Patih. Karena hal tersebut Kyana Patih Lenggot Cuwiri 

menyombongkan dirinya dan mencela kesaktian Retna Kenakasasi yang tidak 

mampu mengalahkan Kyana Patih. Mendengar ejekan Kyana Patih, Retna 

Kenakasasi sangat marah. 

c) Sakti 

Kyana Patih Lenggot Cuwiwri adalah seorang raksasa yang sangat sakti 

mandraguna karena sudah diberi kesaktian oleh dewa. Kyana Patih Lenggot 

Cuwiri juga seorang raksasa yang perkasa dalam perang. Kesaktian dapat dilihat 

ketika dirinya bertengkar dengan ayahnya. Meskipun badanya terpelanting dan 
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ditinju semua itu tidak mampu mengalahkan kesaktiannya. Ia tetap tangguh dan 

tidak menyerah kalah. Justru ayahnya yang kalah ketika melawan Kyana Patih 

Langot Cuwiri dan hal itulah yang membuat ayahnya naik darah. 

Lenggot Bawa anarajang sutanya inguleng wani. Ki patih tadhah sarosa 
udreg sami ganti bithi-binithi rok sendhal-sinendhal peluk. Reksasa 
Lenggot Bawa yen sinendhal kasingsal tiba kajrungup, kyana patih yen 
sinendhal mragegeg kuwat tan osik. Miwah yen jengkang-jinengkang 
Lenggot Bawa kerep tiba kuwalik. Rengkeng-rengkeng isin mundur kasor 
lan sutanira. Lenggot Bawa mijilken kasektenipun warna-warna nging 
katulak ki patih bisa ngungkuli. 

(SPB pupuh Pangkur 6-7) 

Lenggot Bawa menerjang dan anaknya digelut.  Ki patih melawan, 
bertengkar ramai sekali saling tinju-meninju dan tarik menarik. Raksasa 
Lenggot Bawa ditarik terpelanting jatuh tersungkur, tetapi jika Kyana 
Patih yang ditarik teguh tak bergerak.  Dan jika dorong-mendorong, 
Lenggot Bawa sering jatuh tesungkur, tertatih-tatih mundur, malu karena 
kalah melawan anaknya. Lenggot Bawa mengeluarkan bermacam-macam 
kesaktiannya, tertolak karena ki patih bisa melawan. 
 

Selain kutipan tersebut watak sakti yang dimiliki Kyana Patih Lenggot 

Cuwiri juga terlihat ketika dirinya bertanding dengan Retna Kenakawulan. Hal 

tersebut dapat dilihat pada kutipan dibawah ini. 

Sang retna karuna sarwi ngembat gandhewa. Endrasta lumepas aglis 
tumibeng jangga maleset tan nedhasi. Kyana patih asru gumuyu 
nyukakak marpeki muwus aris, 
Lenggot Cuwiri : “Babo aja-aja age duduka sira jamak wong wadon 

den aris ing solah bawa amrih umarek ati.” 
Sang kusuma tanpa ingandukanira kapitemen ing jurit. Gya angayat 
cakra lumepas tibeng jaja, gumadhug datan nedhasi. Rekyana 
patyagumuyu marepeki. 
Lenggot Cuwiri : “Solahira kinarya karagan-ragan lir ngungrum 

mamalad sih.” 
(SPB pupuh Durma 12-15) 

 
Sang Retna menangis seraya menarik busur. Anak panah segera 
dilepaskan dan jatuh di leher patih, meleset tak mempan.  Kyana Patih 
tertawa gelak seraya berkata sopan mencoba mengambil hati, 
Lenggot Cuwiri : “Jangan marah dahulu, sepatutnya seorang wanita 

harus sopan dalam tingkah laku!” 
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Sang Putri tidak menghiraukan dan bersungguh-sungguh melawan. 
Segera menarik cakra dilepaskan jatuh di dada Patih tetapi tidak 
mempan. Rekyana Patya tertawa mendesak, 
Lenggot Cuwiri : “Tingkahmu adalah pekerjaan sia-sia seperti 

merayu meminta belas kasihan.” 
 

Kutipan di atas memaparkan kesaktian Kyana Patih Lenggot Cuwiri yang 

ketika dipanah oleh Retna Kenakawulan tidak mencapai sasaran, justru panah 

tersebut melesat dan jatuh. Melihat hal tersebut Kyana Patih tertawa gelak dan 

bahkan mencoba merayu Retna Kenakawulan. Retna Kenakawulan tidak merasa 

dirinya kalah ataupun malu, justru dirinya tetap mencoba tanpa pantang 

menyerah. Ia bersungguh-sungguh dan tidak menghiraukan ejekan dari Kyana 

Patih Lenggot Cuwiri. Ia segera menarik cakra dan dilepaskan jatuh di dada 

Kyana Patih tetapi tidak mempan. Kyana Patih Lenggot Cuwiri semakin tertawa 

dan senang melihat usaha Retna Kenakawulan yang tidak ada hasil. 

Kesaktian Kyana Patih Lenggot Cuwiri juga dapat dilihat ketika dirinya 

bersama dengan beberapa prajurit serta para punggawa kerajaan Nusa Tambini 

berperang melawan kerajaan Makasar. Kesaktiannya dapat dilihat pada kutipan 

dibawah ini. 

Raden Kuda Nadpada Kuda Sarjana sigra sami kikinthil lawan 
wadyanira. Patih Cuwiri mulat,  
Lenggot Cuwiri : “Angger paduka tut wuri damel punapa? Yogi ulun 

pribadi.” 
Kuda Nadpada : “Paman karsaning gusti sampun wancak driya mirma 

dhateng andika.” 
Lenggot Cuwiri : “Lah inggih ta lah tan pracaya jeng gusti?” 
Kyana patih sigra mangsah tiwikrama angga pinesu dadi mekar geng 
apanjang tulya arga anakan. Mijil saking jawi baris praptaning teba 
suku anjejeg siti. Sanalika molah kang bumi prakempa. Rekri gung bumi 
gunjing padhola angambak kang erawati ngakak. Gara-gara geng kang 
prapti limut sengara ebat rahaden kalih. Sawadyane geter denira 
tumingal mring Ki Lenggot Cuwiri dene dadya arga. Yata sang 
tiwikrama agya amarpeki biting lan gora sabda anggro anggegeteri. 
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Lawan mawa prabawa lesus ruhara. Wadya kang munggeng biting 
kagyat kagegeran. Samya atur uninga marang ing Arya Dhadhali 
undhang prayitna wadya kang munggeng biting. Sawusira Patih Cuwiri 
gya mangsah kang urung purasani tumrap munggeng asta. Sigra babah 
pratala sakala menga kang bumi datan rekasa. Patih Lenggot Cuwiri. 
 

(SPB pupuh Durma bait 1-7) 
 

Raden Kuda Nadpada dan Kuda Sarjana beserta prajuritnya segera 
mengikuti. Patih Cuwiri berkata, 
Lenggot Cuwiri : “Untuk apa Baginda mengikuti? Baiknya hamba 

sendiri saja.” 
Kuda Nadpada : “Paman, ini kehendak Baginda karena khawatir 

kepada Paman.” 
Patih Cuwiri : “Apa Baginda tidak percaya kepadaku?” 
Kyana patih segera berganti rupa, badan menjadi mekar, besar, dan 
panjang serupa dengan anak gunung. Ke luar dari barisan, setibanya di 
tempat luas kaki menendang tanah. Ketika bergerak, bumi goncang. 
Semakin bertambah besar bumi bergoncang dan petir menyambar-
nyambar. Gara-gara besar yang datang mendatangkan bahaya kelam 
menakjubkan kedua raden. Seluruh prajurit gentar melihat kepada Ki 
Lenggot Cuwiri yang menjadi gunung. Lalu sang berubah wujud segera 
mendekati benteng dan keras bersabda meraung menggetarkan dengan 
membawa angin topan besar. Prajurit yang berada di benteng terkejut 
gempar dan segera memberitahu Arya Dhadhali. Panggil dan 
berwaspadalah prajurit yang berada di benteng. Setelah Patih Cuwiri 
menyerang, sarung purasani muncul di tangan. Patih Lenggot Cuwiri 
segera melubangi bumi, seketika bumi terbuka dengan mudah. 
 

Kutipan tersebut menjelaskan bahwa Kyana Patih Lenggot Cuwiri sangat 

sakti, ketika melawan prajurit kerajaan Makasar yang tangguh ia mampu 

mengalahkannya yaitu dengan cara merubah wujud. Perubahan wujud yang ia 

lakukan untuk menakhlukkan para musuh yaitu dengan berganti rupa, badan 

menjadi kekar, besar, dan panjang serupa anak gunung. Ke luar dari barisan, 

setibanya di tempat luas kaki menendang tanah. Ketika bergerak, bumi goncang. 

Semakin bertambah besar bumi bergoncang dan petir menyambar-nyambar. Gara-

gara besar yang datang mendatangkan bahaya kelam menakjubkan kedua raden. 

Seluruh prajurit gentar melihat kepada Ki Lenggot Cuwiri yang menjadi gunung. 
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Lalu sang berubah wujud segera mendekati benteng dan keras bersabda meraung 

menggetarkan dengan membawa angin topan besar. Prajurit yang berada di 

benteng terkejut gempar dan segera memberitahu Arya Dhadhali. 

d) Penyabar 

Sifat penyabar yang dimilki Kyana Patih Lenggot Cuwiri dapat dilihat dari 

percakapannya dengan Ki Bancak. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan 

dibawah ini. 

Sangsaya sru Ki Bancak panggebegipun. Ki patya aniba gugulungan 
aneng siti dyan tinendhang tibeng doh karangkang-rangkang. Tangi 
ngungun mangangen-angen ing kalbu. Arsa atatanya kumeling driya sru 
ajrih maras-maras malah asmu kamigilan. Thingak-thinguk bingung 
sarasaning kalbu. Ki Bancak marepak sarya muwus, 
Ki Bancak : “Lembing Kongking ulungena putri ro kang sira 

dhusta!” 
Sru martrenyuh ki patih mangsuli gugup, 
Lenggot Cuwiri : “Lah ta putri apa ingsun iki tan mangarti? Bisa 

temen sira gawe gora-godha. 
Bancak bekuh sarta anendhang gumapluk. Ambruk ki apatya cinandhak 
denuli-uli irungira pinithes abiyang-biyang. Bancak muwus, 
Ki Bancak  : “Eh kaparat Si Dodohun lamun kenceng selak 

yekti sida sun betheti. Lah ta mara sang putri age 
ulungna!” 

Lenggot Cuwiri : “E lah kojur tenan baya iki awak mami kang sinebut 
katibanan tai baya. E, ah cempluk piyarsakna wuwus 
ingsun. Ywa pijer andakwa! Wruhanta eh ingsun iki 
papatihing Sang Prabu Panji Balitar ing praja gung 
Nungsang tambini linuhung ingkang apaparap Ki 
Patih Lenggot Cuwiri? Arsa maring Daha dinuta tur 
surat. Sedyaningsun ngaso neng wana sapangu yun 
ngambil wowohan. Kagyat praptanira yekti ujug-ujug 
anangsaya angunguya. 

Duk angrungu, Ki Bancak angampet guyu sarwi alon mojar, 
Ki Bancak : “Kalingane si panyakit patih ratu layak bisa gawe 

onar. Ambalithuk mringsun sedya ngapus-apus? 
Kandha yen dinuta sajatine nyata maling.” 

 
(SPB pupuh Pocung bait 1-12) 
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Ki Bancak menggosok telinga ki patih semakin keras. Ki patih jatuh 
bergulung-gulung di tanah. Lalu ditendang jatuh merangkang-rangkang 
jauh. Setelah dia terbangun, dalam hati berangan-angan heran. Ingin 
bertanya walaupun dalam hati sebenarnya takut. Khawatir agak ketakutan 
menoleh-noleh serasa hati bingung. Ki Bancak mendesak seraya berkata, 
Ki Bancak : “Lembing Kongking berikan kedua putri yang kau 

curi!” 
Sangat mengharukan ki patih gugup menjawab, 
Lenggot Cuwiri : “Putri apa, aku tidak mengerti? Seenakmu membuat 

gara-gara.” 
Bancak mengeluh serta menendang. Ki patih roboh, dipegang dan 
diremas-remas hidungnya, mengeluh kesakitan,  
Ki Bancak : “Hai Si Dohun keparat, kau jangan mengelak nanti 

kucabuti. Nah kemarilah, segera berikan sang putri!” 
Lenggot Cuwiri : “Lah mujur sekali, aku disebut sebagai terdakwa. Hai 

cempluk, dengarkan perkataanku! Jangan langsung 
mendakwa. Kau tahu tidak jika aku ini patih Sang 
Prabu Panji Balitar raja besar di Nusa Tambini yang 
bernama Lenggot Cuwiri? Kedatanganku ke Daha 
untuk menyampaikan surat.  Niatku beristirahat di 
hutan ini untuk mengambil buah-buahan. Tiba-tiba 
sangat mengherankan, sungguh terkejut dengan 
kedatanganmu.”  

Ketika mendengar, Ki Bancak menahan tawa seraya berkata sopan, 
Ki Bancak : “Teringat si penyakit, patih ratu pantas bisa membuat 

onar. Kau bermaksud membohongiku lagi? Mengaku 
diutus, sebenarnya jelas pencuri.” 

 
Kutipan tersebut menunjukkan sifat penyabar yang dimilki Kyana Patih 

Lenggot Cuwiri yang ketika dalam perjalanan hendak menyampaikan surat atas 

perintah Prabu Panji Balitar, tiba-tiba ia dikagetkan dengan kemunculan Ki 

Bancak. Secara tiba-tiba Ki Bancak datang dan menuduh Kyana Patih Lenggot 

Cuwiri yang telah mengambil Retna Galuh Candra Kirana. Karena merasa 

dituduh Kyana Patih mengelak, akan tetapi Ki Bancak tetap memaksa menuduh 

dan menghajar Kyana Patih. Kyana Patih terus melakukan pembelaan dan tidak 

mau dituduh sebagai pencuri. Ia berusaha menjelaskan tetapi Ki Bancak tetap 

tidak percaya. Ketika mendengar pembelaan Kyana Patih, Ki Bancak hanya 
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tertawa dan tetap tidak mempercayai Kyana Patih bahwa tujuan dirinya pergi ke 

Daha adalah untuk mengantarkan surat. 

e) Patuh 

Kyana Patih Lenggot Cuwiri adalah seorang Patih yang patuh dan selalu 

menuruti semua perintah raja. Sifat patuh yang dimiliki Kyana Patih Lenggot 

Cuwiri dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Patih Cuwiri prapta niyup saking antariksa. Jawi pintu aken atura 
uninga yen raja duta kang prapti saking Sang Prabu Balitar kang dinuta 
Patih Lenggot Cuwiri. Gya mantri tengga manguntur sampun matur 
uninga. Kyana Patih Jayabadra kinen methuk. Wus mijil panggih lan 
duta. Ri saksana sampun kerid binekteng ngarsa narendra. Kyana Patih 
Lenggot sigra wotsari  mangarsa sigra umatur, 
Lenggot Cuwiri : “Pukulun lampah amba dinuta mring putra paduka 

sang prabu kang nama Panji Balitar Narpati Nungsa 
Tambini, angaturake nawala mring Paduka Naranata 
Kedhiri.” 

Nawala  saksana katur tinampen wus binuka. 
 

(SPB pupuh Pangkur bait 3-5) 
 

dari Sang Prabu Balitar yang bernama Lenggot Cuwiri. Mantri sudah 
memberitahu dan segera menunggu di balai penghadapan. Kyana Patih 
Jayabadra diutus menjemput ke luar bertemu dengan utusan dan segera 
dihantarkan  ke hadapan raja. Kyana Patih Lenggot segera menyembah, 
maju ke depan seraya berkata, 
Lenggot Cuwiri : “Baginda, kedatangan saya ke sini, diutus oleh putra 

baginda prabu yang bernama Panji Balitar, Raja Nusa 
Tambini, untuk menyampaikan surat kepada Baginda 
Raja Kediri.” 

Surat segera diberikan, diterima, dan dibuka. 
 

Kutipan tersebut menunjukkan kepatuhan Kyana Patih Lenggot Cuwiri yang 

diutus oleh rajanya yaitu Prabu Panji Balitar untuk menyampaikan surat ke 

kerajaan Kediri. Tanpa menunggu lama surat tersebut disampaikan kepada 

kerajaan Kediri. Sesampainya disana surat diberikan kepada raja Kediri, yang 

kemudian diterima dan dibaca. Kyana Patih Lenggot Cuwiri sangat patuh dan 
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selalu melaksanakan semua perintah rajanya. Ia selalau menyampaikan pesan 

apapun yang diperintahkan rajanya dengan penuh tanggung jawab. 

f) Pemberani 

Selain sifat patuh yang dimiliki Kyana Patih Lenggot Cuwiri, ia juga 

mempunyai sifat pemberani dalam menghadapi segala rintangan. Keberanian 

Kyana Patih Lenggot Cuwiri dapt dilihat pada kutipan dibawah ini.         

Sajawining kang gapura Dyan Andaga margagah angandhangi sarya sru 
denira muwus,  
Dyan Andaga : ”Sira patihing nata ratu mungsuh calimut kawongan 

kuwuk. Yen sira mulih awaras kurang utamaning 
maling Pasraha kuping maringwang ingsun perung! 
Yen wis muliha nuli.” 

Ki patih miyarsa wuwus maleleng mojar sugal, 
Lenggot Cuwiri : “Babo sira kinawasa arsa merung kupinge patih 

wasesa? Lah jajalen! Sira dupih keh rowangmu gagah-
gagah ingsun siji karubuten ing jurit! Malah sira 
ingsun perung wong mamak kurang tata. Saparanmu 
dupeh sira jarot bagus.” 

Nauri ingsun Andag lan marpeki sarwi bithi. 
 

(SPB pupuh Pangkur bait 14-16) 
 

Sajawining kang gapura Dyan Andaga margagah angandhangi sarya sru 
denira muwus, 
Dyan Andaga : “Hai kau patih raja, ratu musuh sangat terkenal seperti 

kucing hutan! Bukan seorag pencuri jika kau pulang 
dengan selamat.  Serahkan telingamu padaku, akan ku 
potong! Jika selesai, segeralah pulang!” 

Mendengar perkataan itu, ki patih menjawab kasar, 
Ki Patih : “Siapa kau, ingin memotong telinga Patih yang 

berkuasa? Cobalah segera! Temanmu banyak dan gagah-
gagah, aku sendirian keroyoklah dalam perang! Justru 
telingamu yang kupotong karena kau tidak sopan. 
Semaumu sendiri, mentang-mentang kau gagah dan 
tampan.”  

Datang mendekati dan meninju dada rekyana patih seraya menjawab, 
“Aku Andaga.”  
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Kutipan tersebut menunjukkan sifat Kyana Patih Lenggot Cuwiri yang 

pemberani dalam perang. Ketika itu Kyana Patih Lenggot Cuwiri mengantarkan 

surat ke kerajaan Kediri sesuai dengan perintah Sang Raja. Setelah surat diterima 

dan di baca oleh raja Kediri serta para punggawanya secara bergantian. Setelah 

mengetahui isi surat tersebut para punggawa sangat marah. Isi surat tersebut 

adalah sebuah ancaman yang diberikan oleh Prabu Panji Balitar kepada raja 

Kediri. Setelah Kyana Patih berpamitan pulang dan sudah keluar dari istana, ia 

dihadang oleh Dyan Andaga, salah satu punggawa kerajaan Kediri. Dyan Andaga 

merasa tidak terima dengan isi surat tersebut. Rasa marah tersebut ingin ia 

lampiaskan dengan cara ingin memotong telinga Kyana Patih Lenggot Cuwiri. 

Mendengar hal tersebut Kyana Patih Lenggot Cuwiri hanya menjawab kasar serta 

dengan keberanianya ia menantang dan mengancam Dyan Andaga lah yang akan 

di potong telinganya. 

g) Penakut 

Kyana Patih Lenggot Cuwiri meskipun mempunyai fisik yang tinggi besar 

dan perkasa dalam perang, namun dirinya juga mempunyai rasa takut meskipun 

hanya sedikit. Sifat penakut yang dimiliki Kyana Patih Lenggot Cuwiri dapat 

dilihat pada kutipan dibawah ini. 

Yata wau ki patih denya lumayu prapteng pasanggrahan nuju narendra 
tinangkil pepak andher kang samya sewakeng arsa. Praptanipun ki patih 
linggih gya matur salwir lampahanya ing purwa wasana enting. Nanging 
misih pundirangan ulatira. Sang aprabu miyarsa mesem ing kalbu. 
Katungka  praptanya Bancak Dhoyok wong kakalih. Patih gugup umatur, 
Lenggot Cuwiri : “Inggih punika tiyangipun ingkang niyaya pukulun. 

Lah boten kajamak kaprawiranipun gusti. Ulun 
sampun tobat ing pitung bedahat.” 

 
(SPB pupuh Pocung bait 18-22) 
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Lalu ki patih berlari sampai di balai penghadapan. Kebetulan raja 
dihadap, lengkap duduknya bersaf-saf menghadap. Ki Patih tiba, duduk 
dan segera bercerita semua perjalannya dari awal sampai akhir. Tetapi 
tingkah lakunya masih merasa seram karena takut. Mendengar ceritanya, 
Sang Prabu tersenyum dalam hati. Terkejar dengan tiba-tiba kedatangan 
dua orang Bancak dan Doyok. Patih berkata gugup, 
Lenggot Cuwiri : “Itulah orang yang menganiaya hamba Baginda. 

Luar biasa kesaktiannya Baginda. Hamba sudah 
kapok sekali. 

 
Kutipan diatas menunjukkan sifat penakut yang dimiliki Kyana Patih 

Lenggot Cuwiri. Ketika itu kyana Patih Lenggot Cuwiri sedang menghadap Sang 

Prabu Raja Panji Balitar, lengkap dengan para punggawanya yang duduk bersaf-

saf. Ki Patih menceritakan semua kejadian yang ia alami ketika dalam perjalanan 

menuju Kediri. Tingkah lakunya masih terlihat aneh dan dirinya masih merasa 

seram karena takut. Kyana Patih takut karena mengingat kejadian ketika dirinya 

bertemu dengan Ki Bancak yang menggosok-gosok telinganya sampai panas dan 

ia tidak mampu berbuat apa-apa. Mendengar cerita Kyana Patih, Sang Prabu 

tersenyum dalam hati. Tiba-tiba Ki Bancak dan Ki Doyok datang. Kedatanganya 

membuat Kyana Patih merasa gugup dan takut. Perasaan takut tersebut muncul 

kalau Ki Bancak akan melukainya seperti di hutan dulu. 

Kyana Patih Lenggot Cuwiri merupakan tokoh tambahan dalam cerita Panji 

Balitar. Karena memegang peran sebagai tokoh pelengkap atau tokoh pembantu 

dalam cerita. Selain dapat dikategorikan sebagai tokoh tambahan, Kyana Patih 

Lenggot Cuwiri juga dapat dikategorikan sebagai tokoh protagonis. Tokoh 

protagonis selalu menampilkan sesuatu yang sesuai dengan pandangan pembaca. 

Pembaca sering mengenalinya sebagai tokoh yang memiliki kesamaan dengan 

pembaca, permasalahan yang dihadapi juga seolah-olah sebagai permasalahan 
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pembaca. Dalam menyikapinya, pembaca sering mengidentifikasi diri tokoh 

tersebut, memberikan simpati, bahkan melibatkan diri secara emosional. 

Tokoh Kyana Patih Lenggot Cuwiri juga dapat dikategorikan sebagai tokoh 

bulat, bila didasarkan atas perwatakannya. Tokoh Kyana Patih Lenggot Cuwiri 

dilukiskan dengan berbagai macam sisi kehidupannya dan berbagai macam watak 

byang dimilikinya. Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan 

tokoh dalam cerita, tokoh Kyana Patih Lenggot Cuwiri dapat dikategorikan 

sebagai tokoh berkembang karena tokoh tersebut mengalami perubahan dan 

perkembangan perwatakan sejalan dengan perkembangan dan perubahan peristiwa 

serta alur yang dikisahkan. Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita 

terhadap sekelompok manusia dari kehidupan dalam cerita, tokoh Kyana Patih 

Lenggot Cuwiri dapat dikategorikan sebagai tokoh netral. Berdasarkan uraian 

tersebut tokoh Kyana Patih Lenggot Cuwiri dapat menempati posisinya sebagai 

tokoh tambahan- protagonis- bulat- berkembang dan netral.  

 

8. Ki Bancak Dan Ki Doyok 

Ki Bancak dan Ki Doyok merupakan abdi setia dari Sang Prabu Panji 

Balitar. Mereka berdua merupakan seorang yang sangat lucu dan cerdik. Mereka 

berdua selalu mempunyai rencana yang dalam menyelesaikan masalah. Selain itu 

mereka juga sangat setia kepada pemimpinnya. Hal itu terbukti dari kepatuahan  

mereka kepada pemimpinnya. Watak Ki Bancak dan Ki Doyok dalam Serat Panji 

Balitar adalah sebagai berikut. Deskripsi watak Ki Bancak dan Ki Doyok secara 

tidak langsung pada teks, dapat dilihat pada kutipan berikut. 
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a) Pandai Merayu 
 
Kepandaian Ki Bancak yang pandai merayu dapat dilihat pada kutipan 

dibawah ini.  

Bancak Dhoyok wus saeka kapti suruping surya tumameng pura 
anandukken paekane marek ing Retna Galuh. Nuju lenggah lan Dyah 
jinoli sang retna langkung kagyat. Dinangu umatur, 
Ki Bancak : ”Dhuh Dewi ulun tur wikan  lamun wonten 

parangmuka ratu luwih prawira mandraguna Prabu 
Panji Balitar bibisik. Bagus Anom sinihan ing dewa. 
Tanpa wilangan balane samya prawireng kewuh arsa 
ngrurah Praja Kadhiri. Paduka kang sinedya mangku 
wus pupucuk. Sagung praja mancapraja bawah Daha 
lawan ing Janggalamanik kathah kang wus tinawan. 
Samurcane rakanta sang panji datan wonten kawasa 
lumawan. Sanadyan ramanta kabeh para narendra catur 
yekti datan bangkit ing kardi.” 

Candra Kirana : “Priye Kakang kang mangkana apa ora sira pikir 
supaya wuking mengsah?” 

Ki Bancak : “E lah kula malih yen teyenga atandhing dede wawrate 
cacak ramanta prabu tan kawawa ing prang 
tumandhing. Yen dhahar tur kawula prayogi anungkul.  
Gih lingsem-lingsem punapa jajaragan ngur pundi 
kasoring jurit dhasar Prabu Balitar. 

 
(SPB pupuh Dhandhanggula bait 12-15 ) 

 
Bancak Doyok sudah sepakat ketika matahari terbenam hendak 
memasuki istana, melakukan siasat mendekati Retna Galuh. Kebetulan 
dyah duduk ditandu. Sang retna sangat terkejut. Bancak berkata, 
Ki Bancak : “Wahai Dewi, hamba beritahu jikalau ada ratu musuh 

yang lebih sakti mandraguna bernama Prabu Panji 
Balitar. Dia seorang muda dan tampan, kesayangan 
para dewa. Tidak terhitung prajuritnya yang sangat 
berani melawan bahaya hendak merusak istana Kediri. 
Adinda, yang dikehendaki memangku sudah melapor. 
Semua kerajaan luar negara di bawah kekuasaan Daha 
dan Jenggalamanik sudah banyak ditawan.  Semenjak 
hilangnya Sang Panji, suami Adinda, tidak ada yang 
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bisa melawan. Walaupun keempat raja, Ayah Adinda, 
sungguh tidak bisa melawan.” 

Candra Kirana : “Bagaimana Kakanda, seperti itu apa tidak Kakanda 
pikirkan agar musuh mengurungkan niatnya?” 

Ki Bancak : “Jika saja hamba bisa melawan dewa besar? Kakanda 
Prabu tidak bisa bertanding perang. Kalau menurut 
hamba lebih baik tukhluk. Mengapa malu-malu, 
daripada kalah dalam perang melawan Prabu Balitar?. 

 
 Kutipan tersebut memaparkan pembicaraan Ki Bancak dengan Retna 

Galuh Candra Kirana ketika sedang membahas tentang kabar mengenai 

kedatangan Prabu Panji Balitar ke kerajaan Kediri. Pada waktu malam hari Ki 

Bancak dan Ki Doyok berencana untuk menemui Retna Galuh Candra Kirana. 

Tujuannya adalah untuk memberitahu bahwa akan datang seorang raja yang 

sangat sakti mandraguna dan sangat ditakuti yaitu Prabu Panji Balitar. 

Kedatangannya ke kerajaan Kediri adalah untuk merusak kerajaan Kediri 

sekaligus ingin mengambil Retna Galuh Candra Kirana. Semua kerajaan luar 

negara di bawah kekuasaan Daha dan Jenggalamanik sudah banyak ditawan oleh 

Sang Prabu. Mendengar hal tersebut, Retna Galuh Candra Kirana semakin takut. 

Untuk itu Ki Bancak dan Ki Doyok merayu Retna Galuh Candra Kirana supaya 

takhluk saja kepada Prabu Panji Balitar dari pada kalah dalam perang. Karena 

bujukan mereka berdua akhirnya Retna Galuh menerima tawaran Ki Bancak dan 

Ki Doyok. 

b) Suka Menantang 

Ki Bancak dan Ki Doyok pada waktu ingin mengambil Retna Galuh Candra 

Kirana, mereka berdua melakukan penyamaran. Ki Bancak berubah menjadi 

Prabu Panji Balitar, sedangkan Ki Doyok berubah menjadi Kyana Patih Lenggot 

Cuwiri. Ketika dalam penyamaran Ki Bancak dan Ki Doyok suka sekali 
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menantang kepada Retna Kenakawulan yang merupakan pemimpin pasukan 

wanita yang menjaga Retna Galuh Candra Kirana. Watak yang suka menantang 

yang dimiliki Ki Bancak dan Ki Doyok dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Sang kusuma tanpa ingandukanira kapitemen ing jurit. Gya angayat 
cakra lumepas tibeng jaja, gumadhug datan nedhasi. Rekyana patya 
gumuyu marepeki. 
Ki Bancak : “Solahira kinarya karagan-ragan lir ngungrum mamalad 

sih.” 
Sang retna sru merang tan panon rat idhepnya saput tyas niba ing siti 
dahat kantaka rinebat maring cethi. Sang mancala warna asru 
asusumbar, 
Ki Bancak : “Eh towang wong Kadhiri, tan ana wong lanang? Mung 

wadon paksa lancang kumawani marang mami. Ajar 
kelangan Galuh lan Ragilkuning ingsun gawa. Ayo yen 
nyata prawira nusula sun anteni! Ingsun ratu dibya asekti 
mandraguna Narendra Nungsa Tambini Panji Balitar.” 

Wus telas denira ngling. Dyan umesat kakalih napak gagana purna 
warna sajati. Dhoyok lawan Bancak sumedya apapanggya lan ingkang 
lilingsen aji. Wus pinanggihan neng paningrating puri. Bancak Dhoyok 
sajarwa laksananira denya nandukken sandi. Sampun lebda karya. Dyah 
Galuh lan Onengan winot aneng cupumanik, mangke sumangga den 
bangkit aben manis. 

(SPB pupuh Durma bait 14-19) 
 

Sang Putri tidak menghiraukan dan bersungguh-sungguh melawan. 
Segera menarik cakra dilepaskan jatuh di dada patih tetapi tidak mempan. 
Rekyana patya tertawa mendesak, 
Ki Bancak : “Tingkahmu adalah pekerjaan sia-sia seperti merayu 

meminta belas kasihan.” 
Sang Retna marah melawan tanpa melihat dunia sampai akhirnya sangat 
pingsan jatuh di tanah dan direbut oleh abdi perempuan.  Sang penyamar 
menantang, 
Ki Bancak : “Hai orang Kediri, apa kosong tidak ada lelaki? Hanya ada 

wanita, itu pun lancang berani kepadaku. Belajarlah 
kehilangan Galuh dan Ragil Kuning yang aku bawa. Ayo, 
jika benar pemberani menyusullah, Aku tunggu! Aku ratu 
sakti mandraguna Panji Balitar, Raja Nusa Tambini.” 

Selesai berkata,  keduanya terbang ke angkasa berubah wujud semula. 
Bancak dan Doyok berniat menemui raja. Setelah bertemu di serambi 
istana, Bancak Doyok sudah selesai pekerjaanya menerangkan seperti 
yang direncanakan. Dyah Galuh dan Onengan dimasukkan ke dalam 
cupumanik, terserah nanti biar bangkit dengan manis.  
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Kutipan tesebut memaparkan pembicaraan Ki Bancak sang penyamar 

dengan Retna Kenakawulan. Ketika Ki Bancak sudah mengambil Retna Galuh 

Candra Kirana dan dimasukkan kedalam cupumanik astagina, ia dengan sengaja 

membuat huru-hara agar diketahui siapa yang mengambil Retna Galuh Candra 

Kirana. Pada waktu mengetahui rajanya dicuri, Retna Kenakawulan sangat marah 

dan tidak terima. Langsung saja ia mengeluarkan cakra dan dilepaskan di dada Ki 

Bancak akan tetapi tidak mempan. Ki Bancak hanya tertawa melihat kejadian 

tersebut. Ki Bancak justru menantang dan bersikap sombong kepada Retna 

Kenakawulan. Ki Bancak menantang Retna Kenakawulan untuk menyusul dirinya 

apabila dirinya seorang wanita yang pemberani. Kemudian Ki Bancak dan Ki 

Doyok terbang ke angkasa dan menemui sang raja. Keduanya menceritakan 

semua kejadian yang mereka alami sesuai dengan rencana. 

c) Pandai Berpura-pura 

Ki Bancak dan Ki Doyok sangat cerdik dan licik, kelicikannya dapat dilihat 

dari kepandaiannya ketika berpura-pura. Kepandaiannya keduanya dalam berpura-

pura dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Duk miyarsa Panji Nom dahat bramantya sinamunayeng wadi. Kang 
garwa ingagnya anentremken sarira. Sandika manjing jinemrik. Sang 
panji medal mring pura yun pupulih. Dahat ngungun anon Dhoyok 
lawan Bancak niba tangi lan nangis. Nulya pinarpekan inguwuh wantya-
wantya tinanya ora nauri pijer karuna sasambate druwili, 
Bancak lan Doyok : “Lae biyung dene jeng pangeran murca? Andadak 

ingkang kari ginawa ing dhusta. Awak bakal 
kapiran. Sapa ingkang ngingoni mring 
raganingwang? Satemah brongta kingkin. 

 
(SPB pupuh Durma bait 27-19) 
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Ketika mendengarnya, sang panji sangat marah tetapi disembunyikan. 
Sang isteri segera meredakan amarahnya. Baiknya ke luarlah. Sang panji 
ke luar istana hendak membalas. Sangat heran melihat Doyok dan 
Bancak jatuh bangun dan menangis. Lalu ditambah dengan dipanggil 
berulang kali dan ditanya tidak menjawab. Senantiasa mengeluh terus-
menerus, 
Ki Bancak dan Doyok : “Aduh ibu, mengapa sang pangeran hilang? 

Tiba-tiba yang baru terjadi, sang putri dibawa 
penculik. Aku akan telantar. Siapa yang akan 
mengurusku? Akhirnya gila karena sedih.” 

 
Kutipan diatas menunjukkan kepandaian Ki bancak dan Ki Doyok dalam 

berpura-pura. Keduanya mampu berpura-pura merasa sedih dan kehilangan ketika 

mereka mengetahui Retna Galuh Candra Kirana beserta Retna Onengan diambil 

oleh sang pencuri yaitu Prabu Panji Balitar. Ki Bancak dan Ki Doyok menangis 

dan menampakkan kesedihan yang amat sangat. Padahal mereka berdua adalah 

pelaku dari semua itu. Mereka berdualah yang mengambil Retna Galuh dan Retna 

Onengan. 

d) Ceroboh 

Watak ceroboh yang dimiliki Ki Bancak sangat merugikan Kyana Patih 

Lenggot Cuwiri, karena dirinya menjadi sasaran atas tuduhan Ki Bancak. 

Kecerobohannya dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Sangsaya sru Ki Bancak panggebegipun. Ki patya aniba gugulungan 
aneng siti dyan tinendhang tibeng doh karangkang-rangkang. Tangi 
ngungun mangangen-angen ing kalbu. Arsa atatanya kumeling driya sru 
ajrih maras-maras malah asmu kamigilan. Thingak-thinguk bingung 
sarasaning kalbu. Ki Bancak marepak sarya muwus, 
Ki Bancak : “Lembing Kongking ulungena putri ro kang sira 

dhusta. 
Sru martrenyuh ki patih mangsuli gugup, 
Lenggot Cuwiri: ”Lah ta putri apa ingsun iki tan mangarti? Bisa temen 

sira gawe gora-godha.” 
Bancak bekuh sarta anendhang gumapluk. Ambruk ki apatya cinandhak 
denuli-uli irungira pinithes abiyang-biyang. Bancak muwus, 

(SPB pupuh Pocung bait 1-4) 
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Ki Bancak menggosok telinga ki patih semakin keras. Ki patih jatuh 
bergulung-gulung di tanah. Lalu ditendang jatuh merangkang-rangkang 
jauh. Setelah dia terbangun, dalam hati berangan-angan heran. Ingin 
bertanya walaupun dalam hati sebenarnya takut. Khawatir agak ketakutan 
menoleh-noleh serasa hati bingung. Ki Bancak mendesak seraya berkata,   
Ki Bancak : “Lembing Kongking berikan kedua putri yang kau 

curi!” Sangat mengharukan ki patih gugup menjawab,  
Lenggot Cuwiri : “Putri apa, aku tidak mengerti? Seenakmu membuat 

gara-gara.” 
Bancak mengeluh serta menendang. Ki Patih roboh, dipegang dan 
diremas-remas hidungnya, mengeluh kesakitan. Bancak berkata, 
Ki Bancak : “Hai Si Dohun keparat, kau jangan mengelak nanti 

kucabuti. Nah kemarilah, segera berikan sang putri!” 
 

Kutipan diatas menunjukkan kecerobohan Ki Bancak yang secara tiba-tiba 

datang menemui Kyana Patih Lenggot Cuwiri yang sedang beristiraht di hutan. 

Secara tiba-tiba Ki Bancak meghajar Kyana Patih sampai kesakitan. Ki Bancak 

menuduh Kyana Patih adalah seseorang yang telah mencuri Retna Galuh Candra 

Kirana. Padahal tujuan Kyana Patih berada di situ adalah untuk bersitirahat dan 

mengambil buah-buahan. Kyana Patih sedang melakukan perjalanan menuju 

kerajaan Kediri untuk memberikan surat yang ditujukan kepada raja Kediri. 

Kyana Patih berusaha menjelaskan yang sebenarnya, akan tetapi Ki bancak tetap 

tidak percaya dan menghajar Kyana Patih. Beruntung Kyana Patih mampu 

melarikan diri dari amukan Ki Bancak. 

e)  Cerewet 

Watak cerewet yang dimiliki Ki Bancak dapat dilihat dari tingkah laku 

beserta perkataannya ketika dirinya dikelilingi oleh bidadari-bidadari. Hal tersebut 

dapat dilihat pada kutipan dibawah ini. 

Duk ginarbeg waranggana Ki Bancak mojar ngucemil, 
Ki Bancak : ”Eh Dhoyok ora kayaa gustinira anyar iki bisa temen 

angrakit kontha asrining kaprabun lir carita duk kuna 
Narendra Gung Maespati kang cinithak barang tingkah 
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paripolah myang patraping paparentah jaba jro kedhep jrih 
asih. Wadya sumuyud tan rengat. Marma pujining wadya 
lit, “Luhura gusti mami unggula mangun prang pupuh 
mukul Nagri Jenggala. Aweta dipunaubi mendah baya 
sukane kang para wadya wijah-wijah jajarahan. Jenggala 
miwah Kadhiri loh jahnawi sarwa ana tan kurang boga 
wastra di.” 

Ki Dhoyok anauri denya mojar lan gumuyu  
Ki Doyok : “Alayak mengkonoa dhasare sang prabu wasis bagus 

anom memper Sri Arjuna Sasra. Nanging kuciwa wetara 
wong pinuji awet sedhih.” 

Ki Bancak : “Lo ya gene teka sedhih?”  
Yata janma kakalih sareng denira gumuyu. Mesem kang amiyarsa. Putri 
kang cinetha rabi  kang saweneh malerok marang Ki Bancak. 
Putri : “Bancak sok dhemen cariwis madhuk pitik gawe apa?” 
 

(SPB pupuh Sinom bait 9-13) 
 
Ketika dikelilingi bidadari, Ki Bancak berkata mengomel,  
Ki Bancak : “Eh Doyok, tidak seperti bagindaku yang baru ini, bisa 

merakit tombak menjadi istana yang indah. Seperti cerita 
zaman dulu, Raja Agung Maespati yang ditekak banyak 
tingkah dan datangnya perintah, luar dalam takut cinta. 
Prajurit tunduk dengan suka hati. Oleh karena itu doa 
prajurit kecil, “Mulialah rajaku, menanglah dalam perang 
menyerang negeri Jenggala. Senangnya para prajurit, seperti 
dilindungi dari bahaya. Bersenang-senang menjarah 
Jenggala dan Kediri yang sangat subur tidak kekurangan 
makanan dan pakaian.”  

Ki Doyok : “Pantas seperti itu, memang Sang Panji pintar, muda, dan 
tampan seperti Sri Arjuna Sasra. Tapi kecewa seketika, 
walaupun dipuji tetap saja sedih.”  

Ki Bancak : “Lho, mengapa sedih?” 
Lalu keduanya tertawa bersamaan. Tersenyum orang mendengarnya. 
Diantara putri yang dinikahi, melirik kepada Ki Bancak. 
Putri  : “Bancak kadang-kadang suka cerewet, buat apa berbisik-

bisik?” 
 

Kutipan tersebut memaparkan pembicaraan antara Ki Bancak dengan Ki 

Doyok ketika membicarakan Sang Panji. Mereka berdua sangat cerewet dan selalu 

mengomel. Mereka membicarakan keunggulan rajanya yang sangat sakti dan 

mampu menakhlukkan kerajaan Jenggala. Mereka sebagai bawahan sangat kagum 
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dan bangga kepada rajanya. Akan tetapi meskipun begitu, mereka berdua juga 

merasa heran dengan keadaan Sang Panji yang merasa sedih. Padahal Sang Panji 

adalah seorang raja muda yang pintar, tampan, dan sakti tapi kenapa masih 

bersedih. Ki Bancak dan Doyok sangat cerewet dan mengomel terus 

membicarakan Sang Panji. Hal tersebut membuat para bidadari yang mendengar 

sangat marah kepada Ki Bancak dan Ki Doyok. 

f) Humoris 

Sikap humoris atau lucu yang dimiliki oleh Ki Bancak dan Ki Doyok dapat 

dilihat pada kutipan dibawah ini. 

Ki Dhoyok maleleng mojar,  
Ki Doyok : ”Dhasar panganten sayekti. Duk nguni wis sok bedhangan 

ya karo sang prabu iki anuli pisah lami. Sumarma kaya 
wong kaul.”  

Ki Bancak : “Yen mengkono iku becik papatute wong dadi panganten 
anyar becik anganggo kasukan. Gamelane wus cumawis 
dhasar niyagane pepak barang-barang wus miranti. 
Cacade mung sawiji aku Dhoyok rada getun sodhore ora 
ana cemplang wong tayungan sepi.” 

Para putri kang myarsa gumuyu suka. Mesem Sang Prabu Balitar Ki 
Bancak dinuking liring. Esmu rengu liringira. Sangsaya kang para putri 
rame gujengnya sami laju tumameng kadhatun. Wus tata palenggahan 
gya dhadharan sri bupati. Bancak Dhoyok sinuba wus tinuwukan. 
Wusnya tuwuk sigra medal denya pamitan ngucemil,  
Bancak Doyok : ”Lah gusti sami kantuna mangke prehpun tangkep 

samir.” 
Sang Retna Tisnasari nudingi sarwi gumuyu. Ki Bancak dheradhasan. 
Jalma kalih laju mijil dununganya nunggil Dyan Kuda Nadpada. 
 

(SPB pupuh Sinom bait 14-17) 
Ki Doyok melotot berkata, 
Ki Doyok : “Dasar pengantin sungguhan. Dahulu sudah sering 

bemukah dengan sang prabu lalu berpisah lama. Oleh 
karena itu, seperti orang yang bernazar.”  

Ki Bancak : “Kalau benar demikian justru baik, sepantasnya menjadi 
penganten baru baiknya untuk bersenang-senang. Sudah 
tersedia gamelan, lengkap dengan penabuhnya, barang-
barang sudah lengkap dengan alatnya. Hanya satu yang 
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kurang. Aku Doyok agak menyesal tidak ada jamuannya, 
orang menari sambil berjalan hambar.”  

Para putri yang mendengar tertawa senang. Sang Prabu Balitar 
tersenyum. Ki Bancak dilirik, agak marah lirikannya. Para putri semakin 
ramai tertawa, lalu masuk ke istana. Sudah mempersiapkan tempat duduk 
dan sri bupati segera makan. Bancak Doyok sudah kenyang di jamu. 
Setelah kenyang, keduanya segera ke luar. Olehnya memohon diri 
mengomel, 
Bancak Doyok : “Baginda tetaplah tinggal, nanti dapat setangkup daun 

penutup.”  
Sang Retna Tisnasari menunjuk seraya tertawa. Ki Bancak pontang-
panting. Keduanya melangkah ke luar bersatu dengan Dyan Kuda 
Nadpada. 
 

Kutipan tersebut menunjukkan kelucuan Ki Bancak dan Ki Doyok. Ki 

Bancak dan Ki Doyok mengejek Sang Retna Galuh yang malu-malu seperti 

pengantin baru. Mereka berdua mengejek jikalau memang pengantin baru 

sebaiknya bersenang-senang karena semua perlengkapan sudah tersedia seperti 

gamelan beserta penabuhnya. Menurut mereka, yang masih kurang hanya 

makanan. Ki Bancak dan Ki Doyok sangat senang makan dan berpesta. Yang 

mendengar pembicaraan mereka berdua tertawa karena yang dipikirkan hanyalah 

makanan saja. Setelah Ki Bancak dan Ki Doyok kenyang, mereka berdua keluar 

bersama Kuda Nadpada. 

g) Cerdik 

Ki Bancak dan Ki Doyok tidak hanya suka makan dan bersenang-senang 

saja, akan tetapi mereka berdua juga memiliki watak yang cerdik dalam mengatasi 

masalah. Mereka berdua memiliki siasat yang bagus untuk meyelamatkan 

kerajaan Kediri yang akan diperangi oleh rajanya yaitu Sang Panji. Hal tersebut 

mereka lakukan agar berdamai. Kecerdikan Ki Bancak dan Ki Doyok dapat dilihat 

pada kutipan di bawah ini. 
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Tan anduga mring karseng para ji nanging tinungka tan jinatenan. Wus 
kinen piturut age. Lagyeca kang rinembug katalika kang niyup saking 
gagana anjog marang latar jro kadhatun dumrojog tanpa larapan kang 
satunggal warna Sri Balitar Aji satunggal papatihnya. Tan anduga 
mring karseng para ji nanging tinungka tan jinatenan. Wus kinen piturut 
age. Lagyeca kang rinembug katalika kang niyup saking gagana anjog 
marang latar jro kadhatun dumrojog tanpa larapan kang satunggal 
warna Sri Balitar Aji satunggal papatihnya. Yata kagyat kang dulu 
rehning dereng wonten udaniii marang Prabu Balitar. Yata Sang Awiku 
Kilisuci aturira mring pra ari, 
Dewi Kilisuci : “Lah punika Yayi Aji, Sang Aprabu Balitar lawan pun 

Patih Lenggot Cuwiri. Yayi prabu nunten timbalana/ 
kang sedya sumiwi, dene sampun ewet  jro kalbu.” 

Yata agya Nateng Kedhiri mangawe astanira. Sang dhatengan gupuh 
laju tumameng ing ngarsa. cingak sagung sadaya ingkang ningali mring 
warnane sri nata. 
 

(SPB pupuh Dhandhanggula bait 17-18) 
 

tidak menduga dengan keputusan para raja, tetapi didatangi tidak 
menerangkan. Sudah disuruh segera menurut. Baru saja selesai 
dirundingkan, tiba-tiba turun dari angkasa tanpa landasan menuju 
halaman dalam istana. Yang satu berwujud Sri Raja Balitar dan yang satu 
patihnya. Tetapi mereka adalah sang penyamar, Bancak Doyok yang 
membuat upaya dengan maksud agar benar damai. Lalu terkejut yang 
melihat karena belum mengetahui Prabu Balitar. Lalu Sang Pertapa 
Kilisuci berkata kepada para adindanya,  
Dewi Kilisuci : “Nah Adinda Raja, itulah Sang Prabu Balitar dan 

patihnya Lenggot Cuwiri. Adinda Prabu, segera 
panggillah yang hendak menghadap adapun sudah 
merasa dalam hati.”  

Raja Kediri segera melambaikan tangan. Sang utusan datang tergopoh-
gopoh berjalan di hadapan. Semua yang melihat wajah sang raja 
tercengang. 
 

Kutipan tersebut memaparkan kecerdikan Ki Bancak dan Ki Doyok yang 

mempunyai cara agar kerajaan Kediri dan rajanya tetap berdamai. Cara yang 

mereka lakukan yaitu dengan cara merubah wujud atau menyamar. Ki Bancak 

berubah wujud menjadi Sang Prabu Panji Balitar sedangkan Ki Doyok manjadi Ki 

Kyana Patih Lenggot Cuwiri. Mereka berdua menyamar yang kemudian 

mendatangi kerajaan Kediri dengan tiba-tiba. Semua penghuni kerajaan Kediri 
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terkejut dengan kedatangan Sang Panji. Semuanya tidak mengetahui kalau mereka 

adalah sang penyamar, karena memang sebelumnya belum pernah melihat Sang 

Panji Balitar dan patihnya. Raja Kediri menyambut baik kedatangan Sang Panji 

Balitar dan patihnya karena Dewi Kilisuci meyakinkan raja Kediri bahwa yang 

baru saja datang memang benar Sang Panji dan Patihnya. Semua yang melihat 

tercengang dan kagum dengan ketampanan Sang Panji. 

h) Jujur 

Watak jujur yang dimiliki Ki Bancak dan Ki Doyok dapat dilihat pada 

percakapan diriny dengan Sri Bupati. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di 

bawah ini. 

Ki Bancak majeng sisirik angucemil lincak-lincak. Mesem kang sami 
ningali. Ingawe dening narendra, Ki Bancak agya nglumpati. Sumebut 
metu ing luhur ngungkuli sirahing Patih. Linggot Cuwiri sru kagyat. 
Kelingan nalika nguni, Ki Bancak duk nunggang pundhak. Ki patih gya 
nekem kuping bok pinindho lir rumuhun. Anggiwar rekyana patih lan 
maksih nekem kupingnya. Sumyak kang sami ningali. Ki patih 
apundirangan supe yen sumiweng aji. Ki Bancak medhak umatur, 
Ki Bancak : “Pukulun sri narapati amba duk wingi leledhang kalantur 

meh prapteng nagri ing Kadhiri. Ulun mulat jawi kitha 
wonten baris andhendheng jejel supenuh mawi tatarup 
tulyasri. Tyas amba ragi sandeya bilih Sang Nateng 
Kadhiri/ arsa metukkaken ing prang mring lampah paduka 
aji. Amba nunten anyalamur pitaken jalma kang baris. 
Sanjangipun sami weca yen punika para patih tuwin 
ingkang para putra dinuteng ratune sami methuk ing 
lampah pukulun. Sagunging para narpati kang munggeng 
Nagari Daha akarsa saeka kapti lan paduka naranata. Jer 
dewa kang angsung wangsit sumarma sami anurut.” 

Yata wau sri bupati mesem aris angandika, 
Sri Bupati : “Apa ora balenjani ingkang kaya aturira?” 
Ki Bancak : “Boten gusti katawis mawi susuguh. Pun Dhoyok ingkang 

anitik amor mantri tengga jodhang galenik angsal cip-icip 
nunten ngajak mring kawula anjiyataken ngaturi dhateng 
paduka pukulun. Pami benjing belenjani gih pun Dhoyok 
ginebugan lan ginantung turut margi.” 
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Ki Doyok : “Sira Ki Raka Basuki Ingsun kena ukum gebug. Sira nemu 
apa benjing?” 

Ki Bancak : “Nemu ganjaran mas picis lamun nemu kukum ingwang 
wakil Ki Patih Cuwiri.” 

(SPB pupuh Kinanthi bait 1-11) 
 

Ki Bancak ditarik maju mengomel meloncat-loncat. Semua yang melihat 
tersenyum. Ki Bancak dipanggil oleh raja, segera melompat tinggi 
melebihi kepala Patih. Lenggot Cuwiri sangat terkejut. Dia teringat 
kejadian dahulu ketika Ki Bancak naik ke punggungnya. Ki Patih segera 
menutup telingan jikalau terulangi lagi kejadian seperti dahulu. Rekyana 
patih menyingkir dan masih menutup telingannya. Semua yang melihat 
merasa heran. Ki patih lingar lupa jika berada di hadapan raja. Ki Bancak 
turun berkata, 
Ki Bancak : “Ki Bancak ditarik maju mengomel meloncat-loncat. 

Semua yang melihat tersenyum. Ki Bancak dipanggil oleh 
raja, segera melompat tinggi melebihi kepala Patih. Lenggot 
Cuwiri sangat terkejut. Dia teringat kejadian dahulu ketika 
Ki Bancak naik ke punggungnya. Ki Patih segera menutup 
telingan jikalau terulangi lagi kejadian seperti dahulu. 
Rekyana patih menyingkir dan masih menutup telingannya. 
Semua yang melihat merasa heran. Ki Patih lingar lupa jika 
berada di hadapan raja. Ki Bancak turun berkata, 

Lalu sri bupati tersenyum manis berkata 
Sri Bupati : “Apa tidak mengingkari janji yang kau katakan?” 
Ki Bancak : “Tidak  Baginda, tampak terlihat jelas sudah membawa 

jamuan. Ki Doyok yang mengetahui. Dia bergaul dengan 
penunggu usungan, boleh mencicipi, lalu mengajak hamba 
mengambilkan dan memberikan kepada Baginda. 
Seumpama besok mengingkari janji, ya Doyok dipukuli dan 
digantung sepanjang jalan.”  

Ki Doyok : “Kau Kakanda Ki Basuki jika saya terkena hukum pukul, 
Kakanda dapat apa nanti?”  

Ki Bancak : “Dapat upah uang picis jikalau mendapat hukumanku 
menggantikan Patih Cuwiri.” 

 
Kutipan tersebut memaparkan kejujuran Ki Bancak dan Ki Doyok yang 

ketika itu dipanggil oleh Sang Raja untuk menghadap. Ki Bancak meloncat-loncat 

dan tidak sadar bahwa yang ada dihadapannya adalah Sang Raja. Kyana Patih 

Lenggot Cuwiri sangat terkejut dan merasa takut melihat Ki Bancak, karena ia 

ingat dengan kejadian dulu yang dilakukan Ki Bancak kepada Kyana Patih 
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Lenggot Cuwiri. Dihadapan sang raja Ki Bancak mengaatakan semua yang telah 

ia lakukan bersama dengan Ki Doyok. Mereka mengatakan dengan jujur tanpa ada 

yang ditutupi. Mendengar pengakuan mereka Sang raja tidak marah dan 

menerima alasan mereka berdua.  

Tokoh Ki Bancak dan Ki Doyok dapat dimasukkan ke dalam lima ragam 

tokoh. Berdasarkan jenis peranannya Ki Bancak dan Ki Doyok merupakan tokoh 

tambahan. Karena mereka berdua memegang peran sebagai tokoh pelengkap atau 

tokoh pembantu dalam cerita. Selain dapat dikategorikan sebagai tokoh tambahan, 

Ki Bancak dan Ki Doyok juga dapat dikategorikan sebagai tokoh protagonis 

karena telah memiliki fungsinya sebagai tokoh protagonis. Tokoh Ki bancak dan 

Ki Doyok juga dapat dikategorikan sebagai tokoh bulat, bila didasarkan atas 

perwatakannya. Tokoh Ki Bancak Doyok dilukiskan dengan berbagai macam sisi 

kehidupannya dan berbagai macam watak baik yang dimilikinya. 

Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh dalam 

cerita, tokoh Ki Bancak Doyok dapat dikategorikan sebagai tokoh berkembang 

karena perwatakan tokoh mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan 

dan perubahan peristiwa dan alur yang dikisahkan. Berdasarkan kemungkinan 

pencerminan tokoh cerita terhadap dunia nyata, tokoh Ki Bancak Doyok dapat 

dikategorikan sebagai tokoh netral. Dari uraian tersebut tokoh Ki Bancak Doyok 

dapat menempati posisinya sebagai tokoh tambahan- protagonis- bulat- 

berkembang dan netral 
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9. Raden Kuda Nadpada 

Raden Kuda Nadpada merupakan seorang pemimpin pasukan perang yang 

dipilih oleh Retna Surengrana. Ia dipilih sebagai pemimpin pasukan perang untuk 

merebut kerajaan Nusa Tambini. Ketika menjadi pemimpin perang ia diberi 

pendamping Raden Kuda Sarjana. Keduanya sebagai senapati yang memerintah di 

luar kerajaan. Kuda Nadpada seorang putra dari Bali yang rupawan, berani 

menghadapi bahaya, pandai dan pantas menjadi seorang senapati. Deskrispsi tidak 

langsung mengenai watak tokoh Raden Kuda Nadpada, dapat diketahui dari 

pelukisan tokoh secara dramatik sebagai berikut. 

a)  Pemberani dan Tegas 

Raden Kuda Nadpada merapakan seorang pemimpin perang yang tangguh 

dan pemberani. Keberaniannya dapat dilihat dari pembicaraannya dengan Kyana 

Patih Lenggot Cuwiri. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Dyan Kuda Nadpada muwus, 
Kuda Nadpada : ”Kaki Buta Lenggot Bawa lan Andika Paman Patih  

lah ta kaprenah punapa?” 
Lenggot Cuwiri : “Punika sudarma amba kang angukir kawula.” 
Kuda Nadpada : “Yen makaten kaleresan, ulun wus guguru yekti 

marang Kaki Lenggot Bawa. Kadibyan kathah wulange 
tuwin ingkang bahwinisa estu wonten kawula. Lah ta 
Paman daweg gupuh Nungsa Tambini binedhah kadi 
boten walang galih sigra ken nembang tengara. Arya 
Prang Bakat cucukenlan Arya Sela Prabata sampun 
nembang tengara. Budhal sakehing wadyagung 
gumregut ngebaki papan. 

wahana awarni-warni. Lampahnya asri kawuryan Tan antara ing 
praptane ing Erbangi kang muara. 
 

(SPB pupuh Asmaradhana bait 15-19) 

 

 

 



118 

 

 

Kuda Nadpada bertanya, 

Kuda Nadpada : “Kakek Lenggot Bawa dan Paman Patih ada 
hubungan apa?”  

Lenggot Cuwiri : “Beliau adalah ayah yang mengingkariku.” 
Kuda Nadpada : “Kalau begitu kebetulan. Saya sudah berguru 

kepada Kakek Lenggot Bawa. Saya diajarkan 
banyak kesaktian dan bisa api memang ada pada 
saya. Ayo paman segera kita bedah Nusa Tambini. 
Supaya jangan khawatir, segera perintahkan Aryo 
Perangbakat dan Aryo Sela Prabata menabuh tanda”  

Semua prajurit berangkat memenuhi tempat selesai tanda ditabuh dengan 
bermacam-macam kendaraan. Jalannya terlihat indah. Tidak begitu lama 
mereka sudah sampai di muara Erbangi.  
 

Kutipan tersebut memaparkan keberanian Raden Kuda Nadpada dalam 

memimpin perang. Ketika itu Raden Kuda Nadpada, kyana Patih Lenggot Cuwiri 

beserta prajuritnya hendak berperang merebut kerajaan Nusa Tambini. Setelah 

mendapatkan pusaka dari Kyana Patih Lenggot Bawa, Kuda Nadpada memerintah 

para prajuritnya untuk bersiap-siap berperang melawan Nusa Tambini. Dengan 

segera ia memerintahkan Aryo Perangbakat dan Aryo Sela Prabata untuk 

menabuh tanda dimulainya perang. Semua prajurit berangkat memenuhi tempat 

selesai tanda ditabuh dengan bermacam-macam kendaraan. Jalannya terlihat 

indah. Tidak begitu lama mereka sudah sampai di muara Erbangi.  

Selain kutipan diatas watak tegas yang dimiliki Kuda Nadpada juga muncul 

ketika Kyana Patih Lenggot Cuwiri merasa takut melihat Kedatangan Ki Bancak. 

Watak tegas Kuda Nadpada dapat dilihat pada kutipan dibawah ini. 

Yata wau ki patih denya lumayu prapteng pasanggrahan nuju narendra 
tinangkil pepak andher kang samya sewakeng arsa. Praptanipun ki patih 
linggih gya matur salwir lampahanya ing purwa wasana entingiii. 
Nanging misih pundirangan ulatira. Sang aprabu miyarsa mesem ing 
kalbu. Katungkaiv praptanya Bancak Dhoyok wong kakalih. Patih gugup 
umatur,  
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Lenggot Cuwiri : “Inggih punika tiyangipun ingkang niyaya pukulun. 
Lah boten kajamak kaprawiranipun gusti. Ulun sampun 
tobat ing pitung bedahat.” 

Kuda Nadpada : “Eh paman apatya puniku kang karya wedi mangke 
kula kang nanggung dhateng andika ywa lumayu!” 

Ki patih meneng tumungkul. Ki Bancak wus prapta ngarsane sri narapati 
lan Ki Dhoyok nembah sepuh ulas-ulas reh sinamur dene duk lilingsen 
ratu. 

(SPB pupuh Pocung bait 18-24) 
 

Lalu ki patih berlari sampai di balai penghadapan. Kebetulan raja 
dihadap, lengkap duduknya bersaf-saf menghadap. Ki patih tiba, duduk 
dan segera bercerita semua perjalannya dari awal sampai akhir. Tetapi 
tingkah lakunya masih merasa seram karena takut. Mendengar ceritanya, 
Sang Prabu tersenyum dalam hati. Terkejar dengan tiba-tiba kedatangan 
dua orang Bancak dan Dhoyok. Patih berkata gugup, 
Lenggot Cuwiri : “Itulah orang yang menganiaya hamba Baginda. 

Luar biasa kesaktiannya Baginda. Hamba sudah 
kapok sekali.” 

Kuda Nadpada : “Wahai Paman Patih, apa mereka yang membuat 
paman takut? Nanti saya yang bertanggungjawab 
kepada Paman, janganlah Paman lari!”  

Ki patih diam menunduk. Ki Bancak tiba di hadapan Sri Raja dan Ki 
Dhoyok pura-pura menyembah disamarkan karena malu kepada raja. 

 
Kutipan tersebut memaparkan pembicaraan Kuda Nadpada beserta Kyana 

Patih Lenggot Cuwiri, yang ketika itu merasa takut dengan kedatangan Ki 

Bancak. Kyana Patih Lenggot Cuwiri sangat takut melihat Ki Bancak. Ia takut 

apabila kejadian dulu terulang kembali, yaitu kejadian Ki Bancak menuduh dan 

menghajar Kyana Patih Lenggot Cuwiri tanpa alasan yang jelas. Kuda Nadpada 

dengan tegas berusaha meyakinkan Kyana Patih untuk tidak merasa takut dengan 

Ki Bancak. Apabila hal tersebut terulang lagi, Kuda Nadpada lah yang akan 

bertanggung jawab. 
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b) Cermat  

Dalam Serat Panji Balitar juga ditemukan deskripsi langsung mengenai 

watak tokoh Raden Kuda Nadpada. Salah satunya yaitu watak cermat yang 

dimiliki Raden Kuda Nadpada. Hat dapat tersebut dapat dilihat pada kutipan 

dibawah ini. 

Senapati Rahaden Kuda Nadpada waspada aningali rakiting glaring 
prang. Raden Kuda Nadpada mangsah ratanira gumrit lan matek mantra 
bahniwisa pinusthi. Tan antara mijil ingkang bahniwisa nglandeng 
mangsah manginggil. Prapta ing palatar rumempak bahniwisa busekan 
keh keneng api. Rumab sru panas atusan kang ngemasi. Dangu-dangu 
narajang para punggawa bingung pating jempalik datan ana tahan 
kataman bahniwisa.  
Yata Sang Arya Dhadhali nembang tengara kinen samya ngunduri. 
Mawurahan mudhun saking ing palatar mempen munggeng jro biting. 
Ingkang bahniwisa datan ngungsir mangandhap. Yata Risang Senapati 
Kuda Nadpada mangsah angrampit biting. 
 

(SPB pupuh Durma bait 13-16) 
 

Senapati Rahaden Kuda Nadpada awas melihat persiapan medan perang. 
Raden Kuda Nadpada menyerang, keretanya berderit dan membaca 
mantra bisa api. Tidak begitu lama, ke luar bisa api tiada henti-hentinya 
menyerang ke atas. Sesampai di halaman, bisa api mendesak sehingga 
banyak yang terkena api. Sakit demam karena kepanasan sehingga 
ratusan prajurit mati. Lama-lama menerjang para punggawa. Mereka 
bingung tersungkur karena tidak bisa kuat terkena bisa api.  
Lalu Sang Arya Dhadhali menabuh tanda, prajurit diperintah untuk 
mundur. Riuh rendah turun ke halaman selalu berada di dalam benteng. 
Bisa api tidak memburu ke bawah. Lalu Sang Senapati Kuda Nadpada 
menyerang mendekati benteng. 
 

Kutipan diatas menunjukkan kecermatan Raden Kuda Nadpada ketika 

berperang melawan Arya Dhadhali, pemimpin perang kerajaan Makasar. Raden 

Kuda Nadpada sangat cermat, ketika mengetahui pasukan lawan sudah bersiap di 

medan perang, tanpa menunggu lama Raden Kuda Nadpada langsung menyerang, 

keretanya berderit dan membaca mantra bisa api. Tidak begitu lama, ke luar bisa 
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api tiada henti-hentinya menyerang ke atas. Sesampai di halaman, bisa api 

mendesak sehingga banyak yang terkena api. Sakit demam karena kepanasan 

sehingga ratusan prajurit mati. Lama-lama menerjang para punggawa. Mereka 

bingung tersungkur karena tidak bisa kuat terkena bisa api. Karena kecermatannya 

Raden Kuda Nadpada mampu mengalahkan lawan. Lalu Sang Arya Dhadhali 

menabuh tanda, prajurit diperintah untuk mundur. Riuh rendah turun ke halaman 

selalu berada di dalam benteng. Bisa api tidak memburu ke bawah. Lalu Sang 

Senapati Kuda Nadpada menyerang mendekati benteng. 

Berdasarkan pemapaparan tersebut, Kuda Nadpada berdasarkan jenis 

perananya merupakan tokoh tambahan, karena memegang peran sebagai tokoh 

pelengkap dalam cerita. Sedangakan menurut fungsi penampilannya tokoh Kuda 

Nadpada merupakan tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang 

dikaguni oleh pembaca, tokoh yang merupakan pengejawantahan nilai dan norma 

yang ideal bagi pembaca. Tokoh Kuda Nadpada juga dapat dikategorikan sebagai 

tokoh sederhana, bila didasarkan atas perwatakannya. Tokoh Kuda Nadpada 

dalam cerita ini hanya memiliki satu kualitas pribadi tertentu, satu sifat dan watak 

tertentu saja. Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh 

dalam cerita, tokoh Kuda Nadpada dapat dikategorikan sebagai tokoh statis. 

Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap dunia nyata, tokoh 

Kuda Nadpada dikategorikan sebagai tokoh netral. Dari uraian tokoh tersebut 

tokoh Kuda Nadpada dapat menempati posisinya sebagai tokoh tambahan- 

protagonis- sederhana- statis dan netral. 
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10. Kuda Sarjana 

Kuda Sarjana merupakan pendamping dari Kuda Nadpada dalam memimpin 

pasukan perang. Kuda Sarjana adalaha putra dari Blambangan. Ia juga pemimpin 

yang rupawan, berani menghadapi bahaya, pandai, dan pantas menjadi seorang 

patih. Watak tokoh Kuda Sarjana dapat diketahui dari pelukisan tokoh secara 

dramatik sebagai berikut. 

a)  Patuh 

Watak patuh Kuda Sarjana sangat terlihat dalam dirinya. Ia selalu 

melaksanakan semua perintah rajanya dengan penuh tanggung jawab. Ia selalu 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Hal tersebut dapat dilihat 

pada kutipan di bawah ini. 

Mesem Sang Balitar Aji angandika mring Raden Kuda Sarjana, 
Panji Balitar : “Yayi akaryaa surat kang katur marang Kedhiri dene 

kangembani surat misih Si Patih Cuwiri. Nanging 
tembunge salin kaya mau kang sunrembug! 

Lenggot Cuwiri : “Bok kapindhon amba mangkin?” 
Kuda Sarjana : “Paman sampun walang galih ngrika Nagri Kadhiri 

wus telas kang wireng kewuh. 
 

(SPB pupuh Sinom bait 5-6) 
 

Sang Raja Balitar tersenyum, berkata kepada Raden Kuda Sarjana, 
Panji Balitar : “Adinda, buatlah surat yang ditujukan kepada Kediri, 

dan yang mengemban surat masih Patih Cuwiri. Tapi 
ganti kalimat seperti yang aku rundingkan!” 

Raden Kuda Sarjana sudah membuat surat. Ketika diberikan kepada 
Patih Cuwiri,  Ki patih tertawa berkata, 
Lenggot Cuwiri : “Seumpama terulang lagi kejadian itu kepadaku?”  
Kuda Sarjana : “Paman jangan khawatir, negara Kediri sudah habis 

prajurit pemberani yang merintangi.” 
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 Kutipan tersebut memaparkan kepatuhan Kuda Sarjana yang ketika itu, ia 

diperintah untuk menulis surat oleh rajanya. Surat tersebut ditujukan kepada 

kerajaan Kediri. Surat langsung ia tulis sesuai dengan perintah rajanya. Isi surat 

tersebut adalah permintaan Prabu Panji Balitar yang meminta ijin kepada Raja 

Kediri untuk merestui hubungannya dengan Retna galuh Candra Kirana. Surat 

tersebut kemudian diantarkan oleh Kyana Patih ke Kediri.  

 Kuda Sarjana dapat dikategorikan sebagai tokoh tambahan berdasarkan 

jenis peranannya. Selain dapat dikategorikan sebagai tokoh tambahan, Kuda 

Sarjana juga dapat dikategorikan sebagai tokoh protagonis, karena telah 

memenuhi fungsinya sebagai tokoh protagonis. Tokoh Kuda Sarjana juga dapat 

dikategorikan sebagai tokoh sederhana, bila didasarkan atas perwatakannya. 

Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh dalam cerita, 

Kuda Sarjana dapat dikategorikan sebagai tokoh statis karena dari awal hingga 

akhir cerita, tokoh Kuda Sarjana berperan sebagai tokoh yang baik. Berdasarkan 

kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap dunia nyata, tokoh Kuda Sarjana 

dapat dikategorikan sebagai tokoh netral. Dari uraian tokoh tersebut tokoh Kuda 

Sarjana dapat menempati posisinya sebagai tokoh tambahan- protagonis- 

sederhana- statis dan netral. 

 

11. Prabu Kiswara 

Prabu Kiswara adalah bupati Nusa Tambini, beliau adalah keturunan dari 

Erbangi. Dia keturunan Sang Raja Erbangi dahulu. Watak Prabu Kiswara sebagai 

seorang raja dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 
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a)  Sombong 

Bupati Nungsa Tambini paparab Prabu Kiswara saking Erbangi wijile 
turune Sang Wiku Raja Erbangi duk ing kina. Ing mangkya nampeni atur 
saking Bupati Muara yen wonten mengsah geng prapti saking Praja 
Erbangya. Prabu Jayasutiknane arsa mukul ing paduka. Ing mangke 
sampun minggah muara Tambalu Penuh kaebekan wadyabala. Sang 
Prabu Nungsa Tambini kagyat amiyarsa warta Anggereng sru andikan/ 
mring Patih Keswa Balabak, 
Prabu Kiswara : “Eh patih tan kayaa trahing Narendra Mataun iku Si 

Jayasutikna. Mring ingsun kapati-pati kaya satru 
kabuyutan. Nguni Erbangi Prajane musthi iku darbek 
ingwang prandene ingsun lila dheweke jumeneng ratu 
ana ing nagaraningwang. Ing saiki mring Tambini arsa 
mukul marang ingwang. Lah iya ing sabecike patih sira 
undhangana kerigen wadyaningwang. Sunpapage ing 
prang pupuh tuman bae si binatang.” 

Kiswa Balabak : “Dewaji wadya paduka kadya tan kuciwa mangke 
mengsah Narendra Erbangya sagendhinge tan wegah. 
Ageng karaton pukulun kalawan Praja Erbangya. Lan 
sagung para bupati Nungsa Tambini akathah samya 
prawireng prang tanggon. Malah ugi kaleresan pun 
satruv kabuyutan sedhenge amales ukum mring Prabu 
Jayasutikna. Kalamun ungguling jurit Erbangi wangsul 
punika.” 

Sang nata suka galihe. Kyana patih sigra undhang mring sagung pra 
punggawa enjang samekta prang pupuh. Prabu kondur angedhatyan. 
 

(SPB pupuh Asmaradhana bait 26-32) 
 

Bupati Nusa Tambini yang bernama Prabu Kiswara adalah keturunan 
dari Erbangi. Dia keturunan Sang Raja Erbangi dahulu. Dia menerima 
perintah dari bupati muara jika ada musuh besar datang dari Kerajaan 
Erbangi. Prabu Jaya Sutikna akan menyerang Baginda. Mereka  sudah 
mendarat di muara Tambalu Penuh dengan prajurit. Sang Prabu Nusa 
Tambini terkejut mendengarnya. Sang raja berkata lantang kepada patih 
Kiswa Balabak, 
Prabu Kiswara : “Hai Patih, tidak seperti keturunan Raja Mataun,  

itulah Si Jaya Sutikna. Mati-matian seperti musuh 
bebuyutan kepadaku. Seharusnya kerajaan Erbangi 
adalah kerajaanku, meskipun demikian aku rela dia 
menjadi raja di negaraku. Sekarang ke Tambini hendak 
menyerangku. Nah Patih, sebaiknya kau panggil dan 
kerahkanlah prajuritku. Biar kusambut dengan perang, 
kebiasaan saja si binatang.” 
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Kiswa Balabak : “Dewa aji, prajurit Baginda sepertinya tidak akan 
kecewa bermusuh dengan Raja Erbangi, ibaratnya tidak 
malas. Kerajaan Baginda lebih besar daripada Kerajaan 
Erbangi. Dan Bupati Nusa Tambini banyak semuanya 
pemberani dalam perang. Justru kebetulan bermusuh 
bebuyutan, sehingga bisa membalas dendam kepada 
Prabu Jaya Sutikna.  Jikalau menang perang, Erbangi 
bisa kembali.”  

Sang Raja  senang hatinya.  Ki patih memanggil semua punggawa agar 
esok bersiap perang. Sang Prabu kembali ke istana 
 

Kutipan tersebut memaparkan watak sombong yang dimiliki oleh Prabu 

Kiswara, hal tersebut dapat dilihat pada pembicaraannya dengan Kiswa Balabak. 

Prabu Kiswara yang merupakan keturunan raja Erbangi dahulu sangat marah 

kepada Prabu Jayasutikna, karena dahulu ia telah merebut kerajaanny yaitu 

Erbangi. Kedatangannya kali ini ke Nusa Tambini adalah untuk merebut kerajaan 

Nusa Tambini. Mengetahui hal tersebut Prabu Kiswara sangat marah dan 

menyombongkan diriya, kalau dirinya mampu mengalahkan Prabu Jayasutikna 

beserta prajuritnya. Prabu Kiswara memanggil semua punggawa agar 

mempersiapkan perang.  

Berdasarkan watak tersebut diatas, tokoh Prabu Kiswara dapat dimasukkan 

ke dalam lima ragam tokoh. Berdasarkan jenis peranannya Prabu Kiswara dapat 

digolongkan sebagai tokoh tambahan. Sedangkan menurut fungsi penampilannya 

dapat dikategorikan sebagai tokoh antagonis. Selain itu, tokoh Prabu Kiswara 

dapat dikategorikan sebagai tokoh sederhana, bila di dasarkan atas 

perwatakannya. Berdasarkan kriteria perkembangan berkembang atau tidaknya 

perwatakan tokoh dalm cerita, tokoh Prabu Kiswara dapat dikategorikan sebagai 

tokoh statis. Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita terhadap dunia 

nyata, tokoh Prabu Kiswara dapat dikategorikan sebagai tokoh netral. Dari uraian 
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tokoh tersebut tokoh Kuda Sarjana dapat menempati posisinya sebagai tokoh 

tambahan- antagonis- sederhana- statis dan netral. 

 
12. Adipati Angrimongbuntal 

Penggambaran tokoh Adipati Angrimongbuntal melalui teknik dramatik 

adalah sebagai berikut. 

a)  Sombong 

watak sombong yang dimiliki oleh Adipati Angrimongbuntal dapat dilihat 

pada pembicaraannya dengan Umbakbangkat pada kutipan berikut ini. 

Para mantri Erbangi karoban mengsah tandhing jilu kakalih temah keh 
palastra. Ki Arya Umbakbangkat wus tandhing samya Bupati 
Angrimongbuntal tanya-tinanya ganti. Asru nabda Dipati 
Angrimongbuntal, 
Angrimongbuntal : “Umbakbangkat sireki cecedhis kethaha nuruti 

ratunira aniaya wong aguling. Lah rasakena 
krodhane ratu mami.” 

Umbakbangkat : “Belis aywa cariwis batur idhep apa? Kon aprang 
yekti aprang. Medhatia ping sakethi rtumu kumpra 
ora atuku warti. Jamak ratu mono kang sarwa 
pratela ywa ge ngundhat-undhati. Nguni ratunira 
jang-jang lan ratuningwang. Duk mukul Nungsa 
Tambini biyantu karta kalawan ratu mami pagenea 
ratuningsun ora cidra. Iki kang darbe kardi sira 
sumurupa prabu kang dhuwur pisan kinarya gelar 
wawadi narendranira lawan narendra mami. 

Angrimongbuntal : “Lah ingsun wecaana sapa ingkang sira iring? 
Gya pinoyanan titi kang mawa wadi.” 

 
(SPB pupuh Durma bait 14-19) 

 
Para mantri Erbangi kebanjiran musuh, bertanding satu lawan tiga atau 
satu lawan dua hingga banyak yang mati. Ki Arya Umbakbangkat 
bertanding dengan Bupati Angrimongbuntal dan saling bertanya. Adipati 
Angrimongbuntal berkata lantang, 
Angrimongbuntal : “Ubakbangkat, kamu orang yang sangat keji, 

menuruti ratumu untuk menganiyaya orang tidur. 
Nah, sekarang rasakan amarah ratuku!”   
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Umbakbangkat : “Jangan cerewet, kamu tahu apa? Diperintah 
perang, ya perang. Mendekat seratus ribu kali 
ratumu bodoh tidak mencari berita. Pada umumnya 
ratu itu pasti memberitahu semua kejadian, jangan 
menunda-nunda. Dahulu ratumu curang kepada 
ratuku  ketika menyerang Nusa Tambini membantu 
ratuku, bagaimana ratuku tidak sakit hati. Perlu kau 
ketahui bahwa watak ratuku yang paling besar tidak 
suka membuka keburukan orang lain seperti 
rajamu.” 

Angrimongbuntal : “Nah, aku beritahu siapa yang kau iring? Segera 
diberitahukan semua rahasia.”  

 
Kutipan tersebut memaparkan kesombongan yang dilakukan Adipati 

Angrimongbuntal ketika berperang tanding dengan Umbakbangkat. Adipati 

Angrimongbuntal menyobongkan dirinya karena mampu mengalahkan lawannya. 

Selain itu, ia juga sangat marah karena Umbakbangkat menyerang kerajaan 

Erbangi secara tiba-tiba. Padahal waktu itu raja kerajaan Erbangi sedang tidak ada 

di istana.  

b) Pandai Berpura-pura 

Sikap pandai berpura-pura yang dimiliki Adipati Angrimongbuntal dapat 

dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Adipati Umbakbangkat duk miyarsa sidhakep kethip-kethip alon 
wuwusira,  
Umbakbangkat : “Lah ingsun wecaana sapa ingkang sira iring? 

Gya pinoyanan titi kang mawa wadi.” 
Angrimongbuntal : “Yen mangkono abecik ayo ulas-ulas ywa saru 

tiningalan aprang leres ywa sayekti gampang ing 
wuntat sunmatur mring sang aji.” Kapindhone batur 
wus keh kang palastra kaya ora kaeksi. Yata 
kasembadan denira pirembagan sigra sareng 
nyandhak bindi mangsah sarosa pupuh-pinupuh 
bindi Ganti uncat ganti mupuh ukel tindak sereng 
kras lir sayekti surak lir ampuhan anthuk sisih kang 
yuda. Sami gagah ageng inggil sedheng tandhingan 
bindi suh salin-salin. Pedhang kunta lugora keh 
pupug remak. 
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(SPB pupuh Durma bait 19-23) 
 

Setelah mendengar, Adipati Ngrimongbuntal bersedeku, sopan berkata,  
Umbakbangkat : “Nah, aku beritahu siapa yang kau iring? Segera 

diberitahukan semua rahasia.”  
Ngrimongbuntal : “Baiklah kalau begitu, kita segera berpura-pura 

berperang jangan sampai ketahuan, gampang nanti 
aku beritahu sang raja.  Yang kedua, banyak prajurit 
yang sudah mati seperti tidak terlihat. Setelah 
sepakat berunding segera memegang gada seperti 
musuh, pukul-memukul gada. Saling bergantian 
memukul layaknya sungguhan, sambil semangat 
berteriak seperti mendapat kemenangan perang. 
Sama-sama bertubuh gagah, tinggi besar sedang 
bertanding gada bergantian. Pedang dan tombak 
banyak yang hancur berantakan. 

 
Kutipan tersebut menunjukkan sikap pandai berpura-pura yang dimilki 

Adipati Angrimongbuntal. Hal itu ia lakukan ketika sedang berperang tanding 

dengan Umbakbangkat. Kepura-puraan yang ia lakukan adalah untuk mengakhiri 

peperangan karena sudah terlalu banyak korban yang berjatuhan. Setelah sepakat 

berunding segera memegang gada seperti musuh, pukul-memukul gada. Saling 

bergantian memukul layaknya sungguhan, sambil semangat berteriak seperti 

mendapat kemenangan perang. Sama-sama bertubuh gagah, tinggi besar sedang 

bertanding gada bergantian. Pedang dan tombak banyak yang hancur berantakan. 

Berdasarkan uraian watak tersebut, tokoh Adipati Angrimongbuntal dapat 

dimasukkan ke dalam lima ragam tokoh, yaitu tokoh tambahan- antagonis- 

sederhana- statis dan netral. 
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13. Retna Kenakawulan 

Retna Kenakawulan merupakan seorang pemimpin prajurit wanita yang 

sangat tangguh. Ia diperintahkan untuk menjaga Retna Galuh Candra Kirana. Ia 

memerintahkan kepada prajuritnya agar berwapada terhadap bahaya dan tetap 

menjaga istana dengan baik. Dalam menggambarkan watak Retna Kenakawulan 

ditemukan deskripsi langsung. Pelukisan tokoh secara langsung sebagai berikut. 

a)  Tegas 

Watak tegas yang dimiliki Retna Kenakawulan dapat dilihat pada kutipan di 

bawah ini. 

Sang Retna Kanakawulan duk ing ratri wadyane denundhangi kinen 
prayitna ing kewuh. Rumeksa jroning pura lawan para prajurit wanodya 
sampun kawan atus ingundhangan, yen dalu aywana guling.  
Samya sikep prajuritan tinidhihan mring Dyah Kanakasasi rumeksa 
mring Retna Galuh. Reh mungsuh kinawasa bokmanawa nanjak 
panjalmaning satru. Nengena sang lir kusuma kang sampun prayitneng 
westhi. 

(SPB pupuh Pangkur bait 1-2) 
 

Sang Retna Kenakawulan ketika malam memanggil prajuritnya, 
diperintahkan berwaspada terhadap bahaya. Empat ratus prajurit 
perempuan diberi maklumat agar menjaga dalam istana. Jika malam 
jangan ada yang tidur. 
 Semua berpakaian perang dipimpin oleh Dyah Kenakasasi. Mereka 

menjaga Retna Galuh, berunding segera memegang 
gada seperti musuh, pukul-memukul gada. Saling 
bergantian memukul layaknya sungguhan, sambil 
semangat berteriak seperti mendapat kemenangan 
perang. Sama-sama bertubuh gagah, tinggi besar 
sedang bertanding gada bergantian. Pedang dan 
tombak banyak yang hancur berantakan. 

Hentikan sang putri yang sudah berwaspada terhadap bahaya. 
 

Kutipan tersebut menjelaskan watak tegas yang dimiliki oleh Retna 

Kenakawulan. Ia memerintahkan kepada semua prajuritnya untuk tetap 

berwaspada terhadap bahaya. Para prajurit tersebut bertugas menjaga Retna Galuh 
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Candra Kirana. Retna Kenakawulan memberikan maklumat kepada empat ratus 

prajuritnya agar menjaga istana jangan sampai tidur. Yang diperintah langsung 

melaksanakannya, semua berpakaian perang dan kemudian menjaga Retna Galuh 

Candra Kirana. berunding segera memegang gada seperti musuh, pukul-memukul 

gada. Saling bergantian memukul layaknya sungguhan, sambil semangat berteriak 

seperti mendapat kemenangan perang. Sama-sama bertubuh gagah, tinggi besar 

sedang bertanding gada bergantian. Pedang dan tombak banyak yang hancur 

berantakan. 

b) Pemberani  

Sikap pemberani dapat dilihat dari tingkah laku beserta perkataannya ketika 

Retna Kenakawulan bertanding dengan Ki Bancak. Seperti yang tercantum dalam 

kutipan di bawah ini.  

Ki Bancak kang malih warna sigra medal saking sajroning puri lan Ki 
Dhoyok datan kantun anuju lampahira Dyah Kenakawulan. Saksana 
kapethuk anuju teranging wulan. Kagyat Dyah Kenakasasi nyana lamun 
duratmaka. Nging dinuga duratmaka narpati dene warnane abagus 
sakaprabon narendra. Dyah Kanakawulan marepak sru muwus, 
Kenakawulan : “Sira baya duratmaka wani manjing jroning puri! 

Mamak ora kulak warta lamun pura Kadhiri ana Putri 
Manggada prawireng kewuh parab Kenakawulan 
pinarcaya rumeksa sajro kadhatun? Angakua den 
pratela mupung sira durung mati!” 

Ki Bancak : “Eh babo-babo wong ayu wong luwes ing tanaga 
gandes temen putri iki lamun muwus. Lah ta apa wis 
akrama delenge lir prawan sunthi. mendah rongeh neng 
pondhongan layak canggeh patute sugih wani. Dhuh mas 
sira aywa ta mbuh! Ingsun iki Narendra Prabu Panji 
Balitar prawireng pupuh Nungsa Tambini prajengwang. 
Ratu gung sugih prajurit sinembah samaning nata. 
Praptaningsun ngambil Sang Raja Putri Khadhiri 
Kusuma Galuh. Wit welas eman-eman putri ayu lakine 
musna anglangut. Wartane jare wus modar. Marma 
randhane sunambil. Ing mengko wus ingsun gawa 
sinimpenan marang papatih mami iku kang ana ing 
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pungkur. Pagene mirah sira ngaku kinawasa dadak ora 
weruh, rereksanmu kongsi kena ingambil marang si 
patih?” 

(SPB pupuh Pangkur bait 9-15) 

Ki Bancak dan Ki Doyok yang menyamar segera ke luar istana menuju 
ke hadapan Dyah Kenakawulan. Bertemu seketika dalam terang bulan. 
Dyah Kenakasasi terkejut mengira hanya pencuri. Tetapi diduga 
pencurinya adalah raja karena berwajah tampan menyerupai seorang raja. 
Dyah Kenakawulan berkata lantang mendesak, 
Kenakawulan : “Kau pencuri, berani sekali masuk istana? Kau tidak 

mencari tahu jika di istana Kediri ada seorang Putri 
Manggada berani melawan bahaya, bernama 
Kenakawulan yang dipercaya menjaga dalam istana? 
Cepat mengakulah mumpung kau belum mati!” 

Ki Bancak : “Wahai orang cantik dan bertenaga elok, molek sekali 
putri ini jikalau bicara. Tetapi, apa sudah menikah? 
Kelihatannya masih gadis kecil, begitu lincah 
digendongan, suka mengusik layaknya pemberani? Aduh 
mas, janganlah kau begitu! Aku ini Prabu Panji Balitar 
yang perkasa dalam perang, Nusa Tambini kerajaaanku. 
Raja besar kaya prajurit yang disegani semua raja. 
Kedatanganku ke sini hendak mengambil Sang Putri 
Raja Kediri. Sangat disayangkan, putri cantik suaminya 
jauh menghilang. Kabarnya justru sudah mati. Oleh 
karena itu, aku hendak mengambil jandanya. Sudah 
kubawa dan disimpan oleh patihku yang berada di 
belakang. Mengapa kau yang mengaku berkuasa justru 
tidak tahu, sampai yang kau jaga bisa diambil oleh 
patihku?”  

 
Kutipan tersebut memaparkan keberanian Retna Kenakawulan ketika 

bertanding dengan Ki Bancak yang ketika itu menyamar sebagai Prabu Panji 

Balitar. Ki Bancak dan Ki Doyok waktu malam hari secara diam-diam masuk 

istana dan hendak mengambil Retna Galuh Candra Kirana. Ketika hendak keluar 

mereka berdua dengan sengaja menampakkan diri. Akhirnya terjadi peperangan 

antara Ki Bancak Doyok dengan Retna Kenakawulan. Retna Kenakawulan sangat 

berani melawan tanpa rasa takut sedikitpun. Bahkan ia berani mengancam para 



132 

 

 

penyamar untuk mengaku dan takhluk sebelum mereka mati. Mendengar hal 

tersebut Ki Bancak dan Doyok hanya tertawa. 

c) Pemarah  

Watak pemarah yang dimiliki Retna Kenakawulan dapat dilihat pada 

kutipan di bawah ini.  

Panji Balitar : “Eh Cuwiri sisakna putri iki gawanen marang 
wismamu ing besuk rabenana!” 

Lenggot Cuwiri : Lah boten ajeng kawula ngrabeni wong sugih wani. 
Wartane puniku pugal. Garwa ulun sampun ayu 
jakining anteng luwes bangun turut niku damel 
punapa?” 

Dyah Kenakawulan amiyarsa wuwus mukanya kadya tinepak jaja bang 
mawinga wengis. Wit sungeran ing wacana ginagunjak ngalembana 
tinampik. Sang retna asru amuwus, 
Kenakawulan : “Eh duratmaka gelah jare ratu ngukuh sira budhug 

mumuk Eh den tanggon aywa uncat mengko murdamu 
suncangking!” 

 
(SPB pupuh Pangkur bait 16-18) 

 
Panji Balitar : “Hai Cuwiri, sisihkan putri ini! Bawalahke rumahmu 

dan nikahilah!”  
Lenggot Cuwiri : “Hamba tidak akan menikahi wanita sombong. 

Kabarnya wanita ini keras kepala. Istri hamba sudah 
cantik, mudah bergaul dan penurut, kurang apa lagi?”  

Mendengar perkataan itu, wajah Dyah Kenakawulan menjadi merah 
padam seperti ditampar dan dadanya merah karena marah, sejak Bancak 
doyok bicara omong kosong memuji kepandaiannya, tetapi ditampik. 
Sang Retna berkata lantang, 
Kenakawulan : “Hai pencuri, kata ratuku kau sungguh tukang makan 

dan tidur. Tetap di tempat dan janganlah kau pergi, 
nanti kepalamu kujinjing!” 

  
 Kutipan tersebut memaparkan sikap pemarah yang dimiliki Retna 

Kenakawulan. Retna Kenakawulan sangat marah ketika mendengar ejekan dari Ki 

Bancak. wajah Dyah Kenakawulan menjadi merah padam seperti ditampar dan 

dadanya merah karena marah, sejak Bancak doyok bicara omong kosong memuji 
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kepandaiannya, tetapi ditampik. Sang Retna berkata lantang mengancam Ki 

Bancak dan Ki Doyok yang telah menghinanya. Retna Kenakawulan juga 

mengancam akan membunuh mereka berdua. 

d) Keras Kepala 

Watak keras kepala yang dimiliki Retna Kenakawulan dapat dilihat pada 

kutipan dibawah ini. 

Sang Retna Kanakawulan ngikal pedhang-pinedhang kyana patih 
gumreget sanget ing bendu. Sang mindha patih tadhah pedhangira 
tinampel ing asta putung kari kapala kewala. Gumuyu sang mindha 
patih. 
Lenggot Cuwiri : “Eh dene ora piraa pedhang belek belebek luthik 

trasi mengko putung kari jetung. Cok ingsun arep 
marang sira nuli ingsun pondhong jer wis brundhul. 
Ayo maneh angambila gagaman kang becik-becik! 
Jamake putri utama yen tinampik den bisa ngamek 
ati. Mesem-mesem aywa suntrut dimen mulurken 
manah!” 

Dyah Kenakawulan saya langkung bendu, 
Dyahkenakawulan : Si anjing salah pangucap wong dhapurmu gigilani. 

Dudu uwong dudu buta. Lakiningsun bagus 
prawireng jurit paparab Sang Panji Jungut. Tan 
kaya rainira anjrengungus bengus-bengus kaya 
munyuk. Iya meko rasakena!” 

ongga mesu tiwikrama Sanalika sang retna malih warni dadya sarpa 
geng sapeluk. Netra pindha baskara siyung kengis galak wisane 
sumembur. Sang sarpa sigra narajang sang mindha patih nadhahi. Duk 
nyaut sirahing sarpa dinumuk ing panuduhing dariji sirna 
tiwikramanipun warnaning sarpa musna. Sang ratnayu ngungun merang 
jroning kalbu dene sor kadibyanira mempeng tan sedya ngundhuri. 
  

(SPB pupuh Pangkur bait 20-25) 
 
Sang Retna Kenakawulan memutar-mutar pedang berpedang-pedangan 
dengan kyana patih, gusar karena amarahnya memuncak. Sang penyamar 
patih menangkis. Pedang ditepis dengan tangan lalu putus tinggal 
kepalanya saja. Sang Penyamar Patih tertawa, 
Lenggot Cuwiri : “Sang Retna Kenakawulan memutar-mutar pedang 

berpedang-pedangan dengan kyana patih, gusar karena 
amarahnya memuncak. Sang penyamar patih 
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menangkis. Pedang ditepis dengan tangan lalu putus 
tinggal kepalanya saja. 

Sang Penyamar Patih tertawaDyah Kenakawulan semakin marah 
Kenakawulan : “Si anjing salah bicara, wajahmu menakutkan. 

Manusia bukan, raksasa juga bukan. Suamiku bagus 
perkasa dalam perang, namanya Sang Panji Jungut. 
Tidak seperti wajahmu putih kotor seperti monyet. 
Rasakan nanti!” 

Sang Raja Putri segera mengusahakan diri berubah wujud. Dengan 
seketika sang retna berubah menjadi ular besar. Matanya seperti 
matahari, taringnya tajam, dan bisanya menyembur. Sang ular segera 
menerjang dan sang patih menghadapi. Ketika menyambar kepala ular, 
disentuh dengan jari telunjuk hilang perubahan wujud ularnya. Sang 
retna sangat heran, marah dalam hati karena kesaktiannya kalah, 
menggebu-gebu tak mau mengalah. 
 

Kutipan tersebut memaparkan watak keras kepala yang dimiliki Retna 

Kenakawulan. Ketika peperangan berlangsung Retna Kenakawulan sangat marah. 

Ia selalu melawan dan berusaha menggunakan kemampuannya untuk 

mengalahkan Ki Bancak Doyok. Ia juga berusaha berubah wujud menjadi seekor 

ular yang sangat besar dengan harapan mampu mengalahkan mereka berdua. 

Akan tetapi kekuatan dan kemampuan Retna Kenakawulan tidak mampu 

mengalahkan Ki Bancak Doyok. Sang Retna sangat heran, marah dalam hati 

karena kesaktiannya kalah, menggebu-gebu tak mau mengalah dan tetap 

bersikeras ingin melawan,meskipun sudah tahu dirinya tidak mampu 

mnegalahkan Ki Bancak Doyok. Dari watak tersebut, tokoh Retna Kenakawulan 

dapat dimasukkan ke dalam lima ragam tokoh, yaitu tokoh tambahan- protagonis- 

sederhana- statis dan netral. 
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14. Panji Carangwaspa 

Penggambaran tokoh Panji Carangwaspa melalui teknik dramatik adalah 

sebagai berikut. 

a)  Pendendam 

Sifat pendendam yang dimiliki Panji Carangwaspa dapat dilihat pada 

pembicaraannya dengan Ki Bancak pada kutipan berikut ini. 

Ki Bancak akontrang-kantring ngalor ngidul biyang-biyang temah 
kuningan ing akeh. Angling Panji Carangwaspa, 
Carangwaspa : “Kakang sira menenga! Witing iki raganingsun 

sungkawa kaworan wirang. Arimu Kenakasasi methuk 
prang lan duratmaka picondhang lan sawadyane. 
Sagung prajurit wanudya padha ginawe wirang. Malinge 
maling gegedhug, Narendra Panji Balitar. Mahambara 
sura sakti polahe sawenang-wenang kaya ta wong 
lanang dhewe. Lah ya kapan katemua sunjak 
gandhengan asta. Tan lega rasaning kalbu yen durung 
ana palastra. Buh ingsun ingkang ngemasi buh kana 
kang dadi bathang?” 

Ki Bancak : “Kowe maneh yen teyenga mungsuh Prabu Balitar? 
Nadyan silih kakangamu sang panji mangsa menanga, 
ben-aben nungkula aris Jungut suntuturi sira. Sang 
Prabu Balitar kuwe lagi jinurung ing dewa.” 

 
(SPB pupuh Asmaradhana bait 1-5) 

 
Ki Bancak gelisah mondar mandir mengeluh, seperti tidak mengetahui 
pada umumnya. Panji Carangwaspa berkata, 
Carangwaspa : “Tenanglah Kakanda! Lebih lagi aku ini sedih 

bercampur malu. Adindamu Kenakasasi dan semua 
prajurit wanita menjemput perang dengan pencuri, kalah 
dan membuat malu. Pencurinya seorang pahlawan yaitu 
Raja Panji Balitar. Mustahil sangat sakti, prilakunya 
sewenang-wenang layaknya lelaki sendiri. Nah kapan 
bertemu, kuajak bergandengan tangan. Tidak lega rasa 
hatiku, jika dia belum mati. Entah aku yang mati, entah 
dia yang menjadi mayat.”  

Ki Bancak : “Apa kau bisa melawan Prabu Balitar? Walaupun 
berdua dengan kakandamu tidak akan menang, pasti 
takhluk tanpa diperangi. Jungut, aku nasihati kau. Sang 
Prabu Balitar itu direstui dewa.”  
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Kutipan tersebut menunjukkan sifat pendendam yang dimiliki oleh Panji 

Carangwaspa. Panji Carangwaspa sangat marah kepada Prabu Panji Balitar yang 

telah membuat istri sang Panji Carangwaspa, yaitu Retna Kenakawulan pingsan. 

Panji Carangwaspa berjanji akan membunuhnya dan ingin sekali bertanding 

dengan Panji Balitar yang sudah mencelakai istrinya. Ki Bancak menyarankan 

kepada Sang Panji Carangwaspa untuk tidak melawan Sang Panji Balitar, karena 

ia sangat sakti dan di restui dewa. Akan tetapi Panji Carangwaspa akan tetap 

membalas dendan kepada Panji Balitar atas semua yang telah ia lakukan kepada 

istrinya. 

b) Emosional  

Watak emosional yang dimiliki Panji Carangwaspa terlihat dari 

percakapannya dengan Ki Bancak yang ketika itu mengetahui istrinya kalah 

ketika bertanding dengannya. Ditambah dengan hilangnya Sang Retna Galuh hal 

tersebut membuat Panji Carangwaspa semakin naik darah. Watak emosional Panji 

Carangwaspa dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

“Tan lega rasaning kalbu yen durung ana palastra Buh ingsun ingkang 
ngemasi buh kana kang dadi bathang?” Ki Bancak myarsa anjengek, 
Ki Bancak : "Kowe maneh yen teyenga mungsuh Prabu Balitar? 

Nadyan silih kakangamu sang panji mangsa menanga, 
ben-aben nungkula aris Jungut suntuturi sira. Sang 
Prabu Balitar kuwe lagi jinurung ing dewa.” 

Panji Nom duk miyarsa, dahat bramantyaning kalbu nanging aris 
andikanya, 
Carangwaspa : “Wit ning yen mangkana yekti alega rasaning driya 

merangi dadi patine. Aywa kongsi wruh ing wuntat 
rusaking Tanah Jawa.” 

Ki Bancak : “Apa ta sira temenan amempeng amilih  lalis ora 
gelem pinarentah mring Prabu Balitar kuwe?” 

Carangwaspa : “Jungut iki raganingwang tan durung bakal minggat 
lan Si Dhoyok padha milu nusul mring bokayunira. Lan 
adhimu Ragilkuning ika mesakake padha. Wong dadi 
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boyongan abot yen tan ana kang tut wuntat bok digawe 
ranjapan.” 

Panji Nom sangsaya bendu mojar,  
Carangwaspa : “Kakang (sesenengan). Ingsun kakang ora sudi 

ngenger cecedhis wong liya. Dudu satriya jatine wedia 
prapteng antaka.” 

 
(SPB pupuh Asmaradhana bait 3-9) 

 
“Tidak lega rasa hatiku, jika dia belum mati. Entah aku yang mati, entah 
dia yang menjadi mayat.” 
Ki Bancak : “Apa kau bisa melawan Prabu Balitar? Walaupun 

berdua dengan kakandamu tidak akan menang, pasti 
takhluk tanpa diperangi. Jungut, aku nasihati kau. Sang 
Prabu Balitar itu direstui dewa.”  

Ketika mendengar, Panji Muda sangat marah hatinya tetapi tetap berkata 
sopan, 
Carangwaspa : ”Jika benar demikian, lega rasa hati saya lepas dari 

bahaya. Jangan sampai nanti melihat rusaknya Tanah 
Jawa.”  

Ki Bancak : “Apa kau serius sungguh memilih mati dan tidak mau 
diperintah oleh Panji Balitar?” 

Carangwaspa : “Saya adalah Jungut, tidak akan menyerah dan Doyok 
menyusul kakak perempuannya. Dan sangat kasihan 
Adindamu Ragil Kuning, menjadi tanggungan berat. 
Seandainya dijadikan daging potong jika tidak ada yang 
menyertai.” 

Panji Muda semakin marah dan berkata,  
Carangwaspa : “Kakanda seenaknya sendiri. Saya tidak mau 

menghamba pada orang lain yang sangat keji. Nyata 
bukan satria jika ia takut mati.”  

 
Kutipan tersebut memaparkan kemarahan Panji Carangwaspa kepada Ki 

Bancak yang ketika itu menyamar sebagai Panji Balitar. Panji Carangwaspa tidak 

mengetahui jika yang menyamar sebagai Panji Balitar adalah Ki Bancak. 

Kemarahan sang Panji membuat dirinya ingin membunuh Panji Balitar. Ia benar-

benar tidak takut mati. Meskipun Panji Carangwaspa sudah dinasihati oleh Ki 

Bancak untuk takhluk saja karena Panji Balitar adalah seorang raja yang sangat 
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sakti dan direstui dewa. Akan tetapi Panji Carangwaspa tetap bersikeras akan 

membunuh Panji Balitar dan tidak akan menyerah serta takut mati. 

Berdasarkan watak tersebut, tokoh Panji Carangwaspa berdasarkan jenis 

peranannya dapat dikategorikan sebagai tokoh tambahan, karena hanya 

memegang peran sebagai tokoh pelengkap atau pembantu dalam cerita. Selain 

dapat dikategorikan sebagai tokoh tambahan, Panji Carangwaspa juga dapat 

dikategorikan sebagai tokoh antagonis, karena telah memenuhi fungsinya sebagai 

tokoh antagonis. Tokoh Panji carangwaspa juga dapat dikategorikan sebagai 

tokoh sederhana, bila didasarkan atas perwatakannya. Berdasarkan kriteria 

berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh dalam cerita, tokoh Panji 

Carangwaspa dapat dikategorikan sebagai tokoh statis. Berdasarkan kemungkinan 

pencerminan tokohcerita terhadap dunia nyata, tokoh Panji Carangwaspa dapat 

dikategorikan sebagai tokoh netral. Dari uraian watak tersebut, tokoh Panji 

Carangwaspa dapat dimasukkan ke dalam lima ragam tokoh, yaitu tokoh 

tambahan- antagonis- sederhana- statis dan netral. 

 

15. Prabu Lembu Amijaya 

Penggambaran tokoh Prabu Lembu Amijaya melalui teknik dramatik adalah 

sebagai berikut. 

a)  Pendendam  

Watak pendendam yang dimiliki Prabu Lembu Amijaya terlihat ketika 

dirinya berbicara dengan Kyana Patih Lenggot Cuwiri. Hal tersebut dapat dilihat 

pada kutipan di bawah ini. 
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Prabu Lembu Amijaya gya ngaturken surat mring para aji gantya-gantya 
nupiksa wus. Gya sinung mring kadeyan wus waradin samya sereng 
mingut-mingut malah sami garundelan mojar, 
Amijaya : “Lir lanang pribadi si mamak ratu culika. Kapan 

baya katemu sunjujuwing. Baya iku patihipun kang 
dadi duratmaka jare dhapur kaya buta nyata iku. Lah 
ing mengko rasakena yen sira wus prapteng jawi!” 

Ki Patih Cuwiri myarsa garundele para kadeyan sami. Ki patih 
micareng kalbu 
Lenggot Cuwiri : ”Ingsun ora angrasa laku dhusthaangambil mring 

Retna Galuh. Tetep yen kesanjabaya iya iki awak 
mami.” 

(SPB pupuh Pangkur bait 9-11) 
 

Prabu Lembu Amijaya segera memberikan surat kepada para raja dan 
membacanya bergantian. Segera diberikan kepada keluarga secara 
merata. Mereka geram marah sekali, justru saling menggerutu berkata, 
Amijaya : “Si ratu pencuri, seperti lelaki satu-satunya. Jika 

bertemu akan kucabik-cabik. Dialah patih yang menjadi 
pencuri, katanya berwujud seorang raksasa memang 
benar dia. Rasakan nanti jika sudah berada di luar!” 

Ki Cuwiri mendengar gerutu para keluarga. Ki patih berkata dalam hati 
Lenggot Cuwiri : “Aku tidak merasa mencuri Retna Galuh. Tetap 

mendapat kecelakaan ketika bertandang, inilah 
nasibku.” 

 
Kutipan tersebut memaparkan kebencian dan kemarahan Prabu Lembu 

Amijaya yang sampai berujung kepada rasa dendam, karena dirinya mengetahui 

ada surat yang datang dari Prabu Panji Balitar yang isinya memberitahu bahwa 

Retna Galuh beserta Retna Onengan sudah berada ditangannya dan sudah saling 

mengasihi. Untuk itu Panji Balitar ingin meminta restu serta keikhlasan raja 

Kediri untuk merestuinya. Apabila mendapatkan restu akan tetap damai kerajaan 

Kediri. Namun, apabila melawan akan ada peperangan. Mengetahui isi surat 

tersebut membuat Prabu Lembu Amijaya marah dan akan membalas dendam 

kepada Kyana Patih Lenggot Cuwiri, yang ketika itu mengantarkan surat sebagai 
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utusan raja. Lenggot Cuwiri juga dituduh sebagai pencuri Retna Galuh. 

Menangani masalah tersebut Lenggot Cuwiri tetap bersikap tenang. 

Berdasarkan jenis peranannya Prabu Lembu Amijaya dapat dikategorikan 

sebagai tokoh tambahan, karena hanya memegang peran sebagai tokoh tambahan. 

Selain dapat dikategorikan sebagai tokoh tambahan, tokoh Prabu Lembu Amijaya 

juga dapat dikategorikan sebagai tokoh antagonis. Tokoh tersebut juga dapat 

dikategorikan sebagai tokoh sederhana, bila didasarkan atas perwatakannya. 

Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh dalam cerita, 

tokoh Prabu Lembu Amijaya dapat dikategorikan sebagai tokoh statis, karena 

tokoh tersebut tidak mengalami perubahan perwatakan sebagai akibat adanya 

peristiwa-peristiwa yang terjadi. Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh 

cerita terhadap dunia nyata, tokoh Prabu Lembu Amijaya dapat dikategorikan 

sebagai tokoh netral. Dari uraian watak tersebut, tokoh Prabu Lembu Amijaya 

dapat dimasukkan ke dalam lima ragam tokoh, yaitu tokoh tambahan- antagonis- 

sederhana- statis dan netral. 

 

16. Dyan Andaga 

Berdasarkan jenis peranannya tokoh Dyan Andaga dapat dikategorikan 

sebagai tokoh tambahan, karena tokoh Dyan Andaga hanya memegang peran 

sebagai tokoh pelengkap atau pembantu dalam cerita Panji Balitar. Selain dapat 

dikategorikan sebagai tokoh tambahan, Dyan Andaga dapat dikategorikan sebagai 

tokoh antagonis. Karena tokoh Dyan Andaga merupakan tokoh penyebab 

terjadinya konflik. Tokoh Dyan Andaga juga dapat dikategorikan sebagai sebagai 
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tokoh sederhana, bila didasarkan atas perwatakannya. Karena tokoh Dyan Andaga 

hanya diungkap dari satu sisi kehidupannya. 

Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh dalam 

cerita, tokoh Dyan Andaga dapat dikategorikan sebagai tokoh statis, karena secara 

esensial tidak mengalami perubahan atau perkembangan perwatakan sebagai 

akibat adanya peristiwa-peristiwa yang terjadi. Berdasarkan kemungkinan 

pencerminan tokoh cerita terhadap dunia nyata, tokoh Dyan Andaga dapat 

dikategorikan sebagai tokoh netral. Penggambaran tokoh Dyan Andaga melalui 

teknik dramatik adalah sebagai berikut 

a)  Emosional 

Watak emosional yang dimiliki Dyan Andaga dapat dilihat pada kutipan di 

bawah ini. 

Mangkana Raden Andaga lan Kartala lengser saking ngarsa ji nyegat 
jawining  manguntur. Dyan Arya Wukirsekar anututi lawan kadeyan 
wowolu. Saksana punang nawala sampun denangsul-angsuli. Wusnya 
sinungken mring patya pamit nembah lengser rekyana patih sampun 
prayitna ing kewuh yen arsa rinebut prang. Nanging sedya tanggon ki 
patih ayun wruh dibyane para kadeyan. Kyana patih dupi prapti 
sajawining kang gapura Dyan Andaga margagah angandhangi sarya sru 
denira muwus 
Dyan Andaga : “Sira patihing nata ratu mungsuh calimut kawongan 

kuwuk. Yen sira mulih awaras kurang utamaning 
maling. Pasraha kuping maringwang ingsun perung! 
Yen wis muliha nuli.”  

Ki patih miyarsa wuwus maleleng mojar sugal, 
Lenggot Cuwiri : “Babo sira kinawasa arsa merung kupinge patih 

wasesa? Lah jajalen! Sira dupih keh rowangmu gagah-
gagah ingsun siji karubuten ing jurit Malah sira ingsun 
perung wong mamak kurang tata. Saparanmu dupeh 
sira jarot bagus.” 

(SPB pupuh Pangkur bait 12-16) 
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Raden Andaga dan Kartala memohon diri dari hadapan raja hendak 
menghadang di luar balai penghadapan. Dyan Arya Wukirsekar bersama 
kedelapan saudaranya mengikuti. Surat segera dibalas. Setelah surat 
diberikan kepada patih, ia menyembah memohon diri. Rekyana patih 
sudah berwaspada terhadap rintangan jika sampai terjadi perang. Tetapi 
boleh dipercaya ki patih berjalan melihat keanehan para keluarga. Ketika 
ki Patih tiba di luar pintu masuk, Dyan Andaga bersikukuh menghadang 
dan berkata lantang, 
Dyan Andaga : “Hai kau patih raja, ratu musuh sangat terkenal 

seperti kucing hutan! Bukan seorag pencuri jika kau 
pulang dengan selamat. Serahkan telingamu padaku, 
akan ku potong! Jika selesai, segeralah pulang!” 

Mendengar perkataan itu, ki patih menjawab kasar, 
Lenggot Cuwiri : “Siapa kau, ingin memotong telinga patih yang 

berkuasa? Cobalah segera! Temanmu banyak dan 
gagah-gagah, aku sendirian keroyoklah dalam perang! 
Justru telingamu yang kupotong karena kau tidak 
sopan. Semaumu sendiri, mentang-mentang kau 
gagah dan tampan.”  

 
Kutipan tersebut memaparkan kemarahan Dyan Andaga serta kedelapan 

saudaranya kepada Kyana Patih Lenggot Cuwiri, yang ketika itu diutus oleh Prabu 

Panji Balitar utuk mengantarkan surat ke kerajaan Kediri. Para raja dan keluarga 

kerajaan Kediri tidak terima dengan isi surat yang Prabu Panji balitar tulis. 

Setelah surat balasan ditulis dan kemudian diberikan kepada Kyana Patih Lenggot 

Cuwiri, Ki Patih meminta ijin untuk pulang ke kerajaan. Akan tetapi ia merasa 

ada firasat yang tidak enak. Setelah Kyana Patih Lenggot Cuwiri sampai di luar 

istana, ia dihadang oleh Dyan Andaga dan kedelapan saudaranya ingin menghajar 

Kyana Patih Lengot Cuwiri. Mereka ingin memotong telinga Kyana Patih 

sebelum pulang. Mendengar hal tersebut Kyana Patih sangat marah dan 

mengancam justru telinga mereka yang akan dipotong. Dari uraian watak tersebut, 

tokoh Dyan Andaga dapat dimasukkan ke dalam lima ragam tokoh, yaitu tokoh 

tambahan- antagonis- sederhana- statis dan netral. 
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17. Prabu Jenggala 

Prabu Jenggala merupakan seorang raja yang penyayang dan bijaksana 

dalam memimpin kerajaan. Raja Jenggala adalah ayah dari sang Panji Inu 

Kertapati. Penggambaran tokoh Prabu Jenggala melalui teknik dramatik adalah 

sebagai berikut. 

a) Bijaksana 

Sifat bijaksana yang dimiliki Raja Jenggala dapat dilihat pada 

percakapannya dengan Prabu Bramakumara. Hal tersebut dapat dilihat  pada 

kutipan di bawah ini. 

Alon matur Sang Prabu Kedhiri marang raka prabu ing Jenggala, 
Sang Prabu : “Pukulun paran samangke yen mengsah estu rawuh 

anginggahi Nagri Kadhiri punapa pinagut prang tuwin 
sami nungkul marang Sang Prabu Balitar? Lamun ugi 
nungkul keseman ing bumi kirang wawrating praja. 
Lawan putra paduka pun panji dereng tamtu pejah 
miwah gesang. Dene ta wonten kanthine kang binekta 
pun Wirun muksanira estu wawadi Pukulun pun apatya 
tur uningeng ulun yen Prabu Bramakumara lan pra 
nata linggar saking ing pasisir kebut sawadyabala, 
samya layar dhateng Nagri Jambi. Aturipun telikepun 
patya pra nata mengsah rembage wit mring Jambi 
maayun ngambil sraya narpati luwih. Prabu 
Dhadhapwasesa ambek dibya sadu ing Keling  
Prajanirarja ing samangke jumeneng nata neng Jambi. 
Putri Jambi kagarwa, wit Prabu Keling wignya 
mungkasi sayembara kacakup madyeng prang 
susuruhan para katong sor titih kathah nungkul Kang 
punika raosing galih, Prabu Dhadhapwasesa manawi 
puniku bok bilih putra paduka anyalimur dene 
praptane mring Jambi kabar tan mawi wadya.” 

Raja Jenggala : “Yayi prabu mungguh kang rinasa lakuning praja 
yektine tan kena amituhu nut ing kabar durung 
dumeling. Abecik linaksanan yen praptaning mungsuh 
sapikantuk pinagut prang asor unggul tan lyan karseng 
bathara di. Lan bubukaning aprang dudu yayi prabu 
kang miwiti. Prabu Balitar sawenang-wenang 
amirunggul para wadon. Wuh arsa amrih nungkul pikir 
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iki dupeh kang uwis katon sektining mengsahtuhu yen 
pinunjul. Dutane siji kewala kinarubut tan kasor mulih 
basuki. Kang mangkono yen ingwang.” 

Yata rembag kewran dereng masthi. Para nata kendel mangun driya. 
Kasaru agya rawuhe Sang Dwija Retna niyup saking jumantara jleg 
mungging. Nyai geng ing Pucangan, Kilisuci sampun dumunung 
ngarseng pra nata. Para ari ngacarani angurmati wus tata lenggahira. 
 

(SPB pupuh Dhandhanggula bait 1-7) 
 

Sang Prabu berkata sopan kepada kakanda prabu di Jenggala, 
Sang Prabu : “Baginda, bagaimana nanti jika musuh benar-benar 

datang menyerang Negeri Kediri? Apa bertemu dalam 
perang dan takhluk kepada Sang Prabu Balitar? Jikalau 
takhluk, bumi akan selamat, mengurangi beban berat 
kerajaan. Dan putra Baginda, Sang Panji, belum tentu 
hidup dan matinya. Adapun dia dibawa bersama Sang 
Wirun, kepergiannya sungguh rahasia. Baginda, patih 
memberitahu hamba jika Prabu Bramakumara dan para 
raja, pergi dari pesisir bersama semua prajuritnya 
berlayar ke Negeri Jambi. Kata mata-mata sang patih, 
para raja musuh berunding, saat di Jambi ingin 
meminta bantuan kepada raja yang sakti dan terkenal. 
Dialah Prabu Dhadhapwasesa di Keling kerajaannya 
yang berkedudukan sebagai Raja Jambi. Putri Jambi 
diperisteri, sejak Prabu Keling berhasil mengakhiri 
sayembara dalam perang. Utusan para raja mengatasi 
kekalahan hingga banyak yang takhluk. Menurut 
perasaan hati hamba, Prabu Dhadhapwasesa mungkin 
adalah putra Baginda. Kedatangannya ke Jambi 
kabarnya menyamar dan tidak membawa prajurit.” 

Raja Jenggala : “Adinda Prabu, patut dirasa, jelas prilaku raja tidak 
boleh percaya oleh kabar yang belum pasti. Lebih baik 
dilaksanakan jika musuh benar-benar datang. Mengenai 
perang, menang kalah tidak lain adalah kehendak 
Tuhan. Dan asal mula perang bukan Adinda Prabu yang 
memulai. Prabu Balitar sewenang-wenang menguasai 
para putri. Ingin mencoba takhluk. Pikirkan saja 
mentang-mentang yang sudah terlihat kesaktian musuh 
nyata jika lebih kuat. Satu utusan saja dikeroyok, 
menang, pulang dengan selamat. Menurutku seperti 
itu.” 

Lalu berunding tentang rintangan yang belum pasti. Para raja 
memberanikan diri membangun hati. Tiba-tiba terhenti oleh kedatangan 
Sang Dwija Retna yang turun dari langit. Nyai Ageng di Pucangan, 
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Kilisuci sudah berada di hadapan para raja. Para adinda memberikan 
hormat dan mempersilakan duduk. 
 

Kutipan tersebut memaparkan kibajaksanaan Prabu Jenggala ketika para 

punggawanya merasa kebingungan karena mendengar kabar bahwa Prabu Panji 

Balitar akan menyerang kerajaan Kediri. Prabu Jenggala berusaha meyakinkan 

para punggawanya untuk tidak cepat percaya dengan kabar burung. Selain itu 

beliau juga menasihati untuk tetap tenang dan mengahadapi apapun yang terjadi. 

Menurutnya, kalah menang dalam perang merupakan kehendak Tuhan. 

Mendengar hal tersebut para punggawa merasa lebih tenang dan melanjutkan 

perundingan untuk mempersiapkan apabila musuh datang menyerang dengan tiba-

tiba. Raja Jenggala juga merasa sedih karena Sang panji menghilang tanpa 

diketahui keberadaannya.  

Raja Jenggala merupakan tokoh tambahan dalam cerita Panji Balitar, karena 

keberadaannya hanya memegang peran sebagai tokoh pelengkap atau tokoh 

pembantu. Selain dapat dikategorikan sebagai tokoh tambahan, tokoh raja 

Jenggala dapat dikategorikan sebagai tokoh protagonis, karena telah memenuhi 

fungsinya sebagai tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh yang 

dikagumi pembaca, tokoh yang merupakan pengejawantahan nilai dan norma 

yang ideal bagi pembaca. 

Tokoh Raja Jenggala juga dapat dikategorikan sebagai tokoh sederhana, bila 

didasarkan atas perwatakannya. karena hanya satu sisi kehidupannya saja yang 

diungkap. Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh 

dalam cerita, tokoh raja Jenggala dapat dikategorikan sebagai tokoh statis karena 

dari awal hingga akhir cerita, tokoh raja Jenggala berperan sebagai tokoh yang 
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baik. Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita dalam dunia nyata, 

tokoh raja Jenggala dapat dikategorikan sebagai tokoh netral. Dari uraian tersebut, 

tokoh raja Jenggala dapat dimasukkan ke dalam lima ragam tokoh, yaitu tokoh 

tambahan- protagonis- sederhana- statis dan netral. 

 

18. Prabu Bramakumara 

Prabu Bramakumara merupakan seorang raja kerajaan Makasar. Ia 

merupakan seorang raja yang sering meninggalkan kerajaannya dan sombong. 

Penggambaran tokoh Prabu Jenggala melalui teknik dramatik adalah sebagai 

berikut. 

a)  Sombong 

Watak sombong yang dimiliki oleh Prabu Bramakumara dapat dilihat pada 

pembicaraannya dengan Prabu Dhadhapwasesa dan utusan raja Manggada. Hal 

tersebut dapat dilihat pada kutipan dibawah ini.  

Dhadhapwasesa : “Eh duta Rajeng Manggada sira denkapareng 
ngarsi. Apa dinuta maringwang tuwin mring yayi 
Narpati Bramakumara Aji.” 

Duta  : “Pukulun kang timbalan amba kinen tur upaksi 
mring kang nama Sang Prabu Dhadhapwasesa. Kinen 
ngaturi uninga pukulun lamun marengi gusti Sang 
Rajeng Manggada arsa sumiweng ngarsa ji. Wit 
saking ing Kadhiri mung punika dhawuhipun.  

Prabu Dhadhapwasesa mesem angandika aris, 
Dhadhapwasesa : “Yayi Prabu Makasar paran punika menggah Sang 

Rajeng Manggada kawula dereng udani. Amung 
amiyarsa warta ing nguni paduka kanthi duk prang 
neng Pulo Jawi. Punapa puniki nusul marang yayi 
narendra. Amrih papanggih lan mami.” 

Bramakumara : “Pukulun Rajeng Manggada ratu ngucira tan sipi. 
Lawan lirwa ing ubaya punika saking watawis. 
Sampun miyarsa warti paduka kasub pinunjul 
sumarmi dharakalan kesah saking ing Kadhiri estu 
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badhe bekta wadul kathah-kathah. Pukulun 
sumanggeng karsa yen padukarsa nampeni yen 
kawula boten sotah lamun kakaruh amalih. Luwung 
ing aben jurit. Sagendhingipun tumangguh.” 

Dhadhapwasesa : “Yen makaten duta tinulak kewala.” 
 

(SPB pupuh Sinom bait 1-5) 
 

Dhadhapwasesa : “Hai utusan Raja Manggada, kau boleh menghadap! 
Apa diutus kepadaku atau kepada Adinda Raja 
Bramakumara?”  

Utusan : “Baginda, hamba diperintah untuk memberitahu 
kepada yang bernama Sang Prabu Dhadhapwasesa. 
Hamba diperintah untuk memberitahu Baginda, 
jikalau berkenan, Baginda Sang Raja Manggada ingin 
menghadap Baginda. Sejak dari Kediri, hanya itu 
perintahnya.” 

Dhadhapwasesa : “Adinda Prabu Makakasar, bagaimana ini? Adapun 
akan Sang Raja Manggada saya belum tahu. Hanya 
mendengar kabar, dahulu teman Baginda ketika 
perang di Pulau Jawa. Mengapa sekarang menyusul 
Adinda Raja dan mencoba bertemu denganku.”  

Bramakumara : “Paduka Raja Manggada adalah ratu yang 
mengecewakan sekali. Dan kurang hati-hati dalam 
bahaya, kira-kira seperti itu. Dia sudah mendengar 
kabar Baginda lebih masyur. Oleh karena itu, 
tergopoh-gopoh pergi dari Kediri sungguh akan 
banyak mengadu. Terserah pada kehendak Baginda 
jika Baginda bersedia menerima, tetapi kalau saya 
tidak sudi jikalau mengenalnya lagi. Lebih baik 
beradu perang, sesuka hatinya tetap 
mempertahankan.”  

Dhadhapwasesa : “Jika begitu, utusan ditolak saja.”  
 

Kutipan tersebut memaparkan kesombongan Prabu Bramakumara yang 

ketika itu membujuk Prabu Dhadhapwasesa untuk menolak utusan raja Manggada 

yang diutus untuk menyampaikan pesan bahwa rajanya ingin bertemu dengan 

Prabu Dhadhapwasesa. Prabu Bramakumara sangat sombong dan menjelek-

jelekkan raja Manggada dihadapan Prabu Dhadhapwasesa. Prabu Bramakumara 

beranggapan bahwa raja Manggada adalah seorang raja yang sangat payah dan 
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kurang berhati-hati dalam perang. Raja Manggada hanya ingin meminta bantuan 

kepada Prabu Dhadhapwasesa yang sudah termasyur. Prabu Bramakumara 

mengusulkan untuk menolak saja permintaan dari raja Manggada dan lebih baik 

beradu perang. Mendengar bujukan Prabu Bramakumara, Prabu Dhadhapwasesa 

menurut saja. Akhirnya Prabu Dhadhapwasesa membuat keputusan untuk 

menolak permintaan raja Manggada. Kemudian utusan raja Manggada meminta 

ijin untuk kembali ke kerajaannya dan menyampaikan keputusan dari Prabu 

Dhadhapwasesa tersebut. 

Prabu Bramakumara merupakan tokoh tambahan dalam cerita Panji Balitar, 

karena keberadaannya hanya memegang peran sebagai tokoh pelengkap atau 

tokoh pembantu. Selain dapat dikategorikan sebagai tokoh tambahan, tokoh Prabu 

Bramakumara dapat dikategorikan sebagai tokoh protagonis, karena telah 

memenuhi fungsinya sebagai tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh 

yang dikagumi pembaca, tokoh yang merupakan pengejawantahan nilai dan 

norma yang ideal bagi pembaca. 

Tokoh Prabu Bramakumara juga dapat dikategorikan sebagai tokoh 

sederhana, bila didasarkan atas perwatakannya. karena hanya satu sisi 

kehidupannya saja yang diungkap. Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya 

perwatakan tokoh dalam cerita, tokoh Prabu Bramakumara dapat dikategorikan 

sebagai tokoh statis karena dari awal hingga akhir cerita, tokoh Prabu 

Bramakumara berperan sebagai tokoh yang baik. Berdasarkan kemungkinan 

pencerminan tokoh cerita dalam dunia nyata, tokoh Prabu Bramakumara dapat 

dikategorikan sebagai tokoh netral. Dari uraian tersebut, tokoh Prabu 
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Bramakumara dapat dimasukkan ke dalam lima ragam tokoh, yaitu tokoh 

tambahan- antagonis- sederhana- statis dan netral. 

 

19. Raja Manggada  

Penggambaran tokoh Prabu Lembu Amijaya melalui teknik dramatik adalah 

sebagai berikut. 

a)  Emosional 

Watak emosional yang dimiliki oleh raja Manggada dapat dilihat pada 

pembicaraannya dengan utusannya pada kutipan berikut ini. 

Dhadhapwasesa : “Eh duta sira balia! Matura marang sang aji ingsun 
sumene ing karsa. Ing besuk ingsun timbali ngantia 
neng pasisir ora lawas karsaningsun.” 

Cundaka sigra nembah lengser saking ing ngarsa ji. Prapteng Jawi 
lampahira gagancangan. Ing wuri luwar sineba duta tan winarneng 
margi. Lampahira sampun prapta. Jumujug ngarsa narpati katur 
solahnya nguni kalawan pitungkasipun Prabu Dhadhapwasesa myang 
ginem mring pra narpati. Lamun siku saru Sri Bramakumara. 
Duta : “Gusti paduka tinarka narendra lirwa ing janji 

marang Sri Bramakumara tan arsa kakaruh malih. 
Purun tinandhing jurit lawan paduka pukulun. Punika 
aturira dupi tinantun ing ngun mring kang nama Sri 
Prabu Dhadhapwasesa.” 

Rajeng Manggada bramantya sinamur angandika ris, 
Raja Manggada : “Eh sira apa waspada mring Sang Dhadhapwasesa 

Ji. Lah apa ora pangling lamun gustinira tuhu 
Rajaputra Jenggala kang lingsen Narpati Keling.” 

Duta : “Pukulun tingal kawula saestu dede punika lamun 
jeng gusti sang panji amung ngemperi kewala. Ing 
solah bawa meh sami myang swara angemperi. 
Pukulun pitungkasipun jeng paduka narendra kinen 
sumene ing kapti boten lami gusti paduka ngaturan.” 

 
(SPB pupuh Sinom bait 6-10) 
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Dhadhapwasesa : “Hai utusan, pulanglah kau! Katakan kepada sang 
raja, aku bertangguh keinginan. Nanti tidak akan aku 
panggil walaupun sampai di pesisir. Tidak akan 
berubah kehendakku.” 

Utusan segera memberi hormat mohon diri dari hadapan raja. Jalannya 
tergesa-gesa setibanya di luar. Perjalanan utusan di jalan tidak 
diceritakan. Sudah tiba perjalan utusan. Menuju di hadapan raja 
diberitahu tingkah lakunya dahulu dengan pesannya Prabu 
Dhadhapwasesa dan ucapan kepada raja. Sri Bramakumara murka. 
Duta  : “Baginda dituduh sebagai raja lalai dalam janji 

kepada Sri Bramakumara, beliau tidak ingin kenal 
lagi. Beliau ingin bertanding perang dengan Baginda 
Raja. Begitulah perkataanya ketika ditanyai dahulu 
oleh yang bernama Sri Prabu Dhadhapwasesa.” 

Raja Manggada marah disamarkan berkata sopan, 
Raja Manggada : “Hei apa kau teliti benar kepada Sang Raja 

Dhadhapwasesa? Apa tidak pangling jika sebenarnya 
Bagindamu, Pangeran Jenggala yang berdalih Raja 
Keling?” 

Duta : “Baginda, menurut penglihatan saya sungguh itu 
bukan Baginda Sang Panji, hanya mirip saja. Tingkah 
lakunya hampir sama dan suaranya menyerupai. 
Pesan Baginda Raja, Baginda diperintah berniat 
tangguh tidak lama karena Baginda kurang sopan.” 

 
Kutipan tersebut memaparkan kemarahan raja Manggada yang mendengar 

berita dari utusannya. Sang Utusan memberitahukan keputusan dari Prabu 

Dhadhapwasesa yang tidak mau ditemui. Mendengar hal tersebut raja Manggada 

sangat marah dan bertanya mengama Prabu Dhadhapwasesa menolak 

permintaannya. Sang utusan menjawab, karena Prabu raja Manggada adalah 

seorang raja yang lalai dan kurang berhati-hati dalam perang. Prabu 

Dhadhapwasesa justru tidak mau mengenal lagi dengan raja Manggada justru 

memilih untuk berperang. Raja Manggada semakin marah dan dia meyakinkan 

kepada utusannya apakah benar yang ditemuinya adalah Prabu Dhadhapwasesa. 

Sang utusan menjawab bahwa dia tidak percaya jika Prabu Dhadhapwasesa adalah 

Sang Panji. Dari uraian tersebut, tokoh raja Manggada dapat dimasukkan ke 
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dalam lima ragam tokoh, yaitu tokoh tambahan- antagonis- sederhana- statis dan 

netral. 

 
20. Arya Dhadhali 

Arya Dhadhali merupakan pemimpin pasukan kerajaan Makasar yang 

sangat pandai, pantang menyerah dan pemberani. Penggambaran tokoh Arya 

Dhadhali melalui teknik dramatik adalah sebagai berikut. 

a)  Pantang Menyerah 

Sikap pantang menyerah yang dimiliki oleh Arya Dhadhali dapat dilihat 

pada pembicaraannya dengan Raden Kuda Nadpada pada kutipan berikut ini. 

Kang kawarnaa sira Arya Dhadhali. amiyarsa tangis jro pura wurahan. 
Kadgada manjing puri lan para punggawa miwah mantri prawira. 
Nalika ambuka kori kagyat tumingal dene sajroning puri wus kaisen 
dening mengsah langkung kathah. Sira Arya Dhadhali awas denya mulat 
yen kang dadya pangarsa tan pangling putra ing Bali Kuda Nadpada 
Kuda Sarjana tuwin wus kaisen dening mengsah langkung kathah. Sira 
Arya Dhadhali awas denya mulat yen kang dadya pangarsa tan pangling 
putra ing Bali Kuda Nadpada Kuda Sarjana tuwin. 
Arya Dhadhali : “Eh mungsuh ywa suka dupeh wus manjing pura. 

Yen maksih Arya Dhadhali mangsa wurunga sireku 
kabeh basmi.” 

Sawusira agantya tanya-tinanya sigra Sang Senapati Dyan Kuda 
Nadpada mojar lan ngembat langkap, 
Kuda Nadpada: “Eh iya Arya Dhadhali jajalen uga mungsuh putra ing 

Bali!” 
(SPB pupuh Durma bait 19-22) 

Terceritakan Arya Dhadhali mendengar tangis dari dalam istana. 
Dengan cepat masuk istana beserta para isteri juga punggawa mantri. 
Ketika membuka pintu, terkejut melihat dalam istana sudah terisi oleh 
musuh yang sangat banyak. Arya Dhadhali tajam melihat jika yang 
menjadi pemimpin tidak samar adalah putra Bali, Kuda Nadpada dan 
Kuda Sarjana.  Musuh marah tetapi Arya Dhadhali tidak takut. Semakin 
keras berkata, 

Arya Dhadhali : “Hai musuh janganlah senang karena sudah masuk 
istana. Jika masih ada Arya Dhadhali terserah kalian 
semua terbakar.” 
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Setelah bergantian saling tanya-menanyai, Sang Senapati Dyan Kuda 
Nadpada segera berucap dan menarik busur, 

Kuda Nadpada : “O iya Arya Dhadhali, cobalah juga musuh putra 
Bali!” 

 
Kutipan tersebut memaparkan keberanian Arya Dhadhali dalam menghadapi 

musuh dalam peperangan. Ketika itu sedang terjadi peperangan antara kerajaan 

Nusa tambini dan kerajaan Makasar. Para prajurit kerajaan Nusa Tambini sudah 

berhasil membobol benteng pertahanan kerajaan Makasar dan bisa masuk istana. 

Ketika itu semua penghuni istana tertidur, keesokan harinya semua penghuni 

merasa kaget karena di dalam istana sudah berisi pasukan dari kerajaan Nusa 

Tambini. Arya Dhadhali sebagai pemimpin pasukan tidak merasa takut sedikitpun 

dengan keadaan tersebut, justru dirinya mengancam mampu mengalahkan 

pasukan kerajaan Nusa Tambini. Mendengar hal tersebut Kuda Nadpada justru 

semakin tertantang dan menyuruh Arya Dhadhali untuk mencoba bertanding 

dengan raden Kuda Nadpada. 

b) Pemberani  

Ditemukan deskripsi secara langsung mengenai watak tokoh Arya Dhadhali. 

Sikap pemberani yang dimiliki Arya Dhadhali dapat dilihat pada kutipan di bawah 

ini. 

Arya Dhadhali sudira datan kewrandenya nadhahi jurit Sasawat 
jemparing duduk paser suligi ngandhap datan kongsi tumameng palatar 
luhur tinulak jemparing dibya naracabala pinusthi. Ewon. leksan 
wedalira dadya tangkis sasawat saking jawi puteran saengga tedhuh 
dhedheg munggeng awiyat wadyeng jawi umagut-magut kawangsul tan 
wignya marpeki kitha reh jagang jro tan sinipi. ingampah mring para 
nata tuwin para prawira kang umiring nanging meksa sang aprabu baya 
wus karseng dewa. Sang aprabu munggeng ing palana kurung titihanya 
liman meta bedhat anglancangi baris. Dadya kang para punggawa 
gugup mangsah sumedya lebu geni. Yata limanira prabu kendel 
pinggiring jagang. Kuneng Arya Dhadhali waspada dulu lawan wonten 
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kang tur wikanyen ratu mengsah kang prapti. Arya Dhadhali gambira 
nguwuh-uwuh susumbar amelingi, 
Arya Dhadali : “Eh sang nata ayo gupuh ing kene prang lan ingwang 

ora nistha ingsun punggawa pinunjul sedheng 
saajanging ajang amethuk ratu praduli. Praja suwung 
pinaranan ingkang jamak yen ratu sura sekti anganggo 
surat pupucuk nganti kang darbe praja mokal lamun 
ing warta ora karungu. Yen Prabu Bramakumara ing 
samengko aneng Jambi. Temah dadi bubutuhan liwat 
saking sukane ing tyas mami punggawa tandhing lan 
ratu. Ayo Prabu Balitar lekasena apa kang aneng 
sireku.” 

 
(SPB pupuh Pangkur bait 1-8) 

 
Arya Dhadhali sangat berani dan tidak sukar olehnya melawan perang. 
Melempar panah ke atas, damak seligi di bawah tidak sampai masuk ke 
halaman yang tinggi karena ditolak panah sakti naracabala. Panah ke luar 
puluhan ribu ditangkis saat itu juga dari luar putaran sehingga redup 
gelap di langit. Prajurit di luar mengangguk-angguk kembali. Mereka 
tidak bisa mendekat karena paritnya sangat dalam. Bentengnya kokoh 
dan para punggawa di dalam banyak yang sakti. Prabu Balitar sangat 
marah melihat prajuritnya gagal walaupun digiring oleh semua pemimpin 
tetapi tetap tidak sanggup mengerjakan. Raja marah ingin mengerjakan 
sendiri dicegah oleh para raja dan para perwira yang mengiring tetapi 
sang prabu tetap memaksa, kiranya sudah kehendak dewa. Sang prabu 
berada di pelana gajah. Gajah tunggangannya marah sekali lalu terlepas 
dari ikatannya melampaui barisan. Para punggawa mejadi gugup, musuh 
menyediakan debu api. Lalu gajah prabu berhenti di tepi parit. Arya 
Dhadhali diperintah waspada melihat dan ada yang memberitahu jika ratu 
musuh datang. Arya Dhadhali gembira berseru-seru menantang, 
Arya Dhadhali : “Hai sang raja, ayo cepat kemarilah perang 

melawanku! Tidak hina, aku punggawa sakti tatkala 
tempat perang menjemput ratu perduli istana kosong 
didatangi. Sepatutnya ratu sakti memakai surat sampai 
yang punya istana mustahil jikalau tidak mendengar 
kabar Jika Prabu Bramakumara berada di Jambi. 
Akhirnya menjadi kebutuhan. Lewat dari senangnya 
hatiku, seorang punggawa bertanding dengan ratu. Ayo 
Prabu Balitar laksanakan apa yang ada padamu!” 

 
Kutipan tersebut memaparkan keberanian Arya Dhadhali ketika berperang 

melawan Prabu Panji Balitar. Arya Dhadhali sangat berani dan tidak sukar 

olehnya melawan perang. Melempar panah ke atas, damak seligi di bawah tidak 



154 

 

 

sampai masuk ke halaman yang tinggi karena ditolak panah sakti naracabala. 

Panah ke luar puluhan ribu ditangkis saat itu juga dari luar putaran sehingga redup 

gelap di langit. Prajurit di luar mengangguk-angguk kembali. Mereka tidak bisa 

mendekat karena paritnya sangat dalam. Bentengnya kokoh dan para punggawa di 

dalam banyak yang sakti. Bentengnya kokoh dan para punggawa di dalam banyak 

yang sakti. Prabu Balitar sangat marah melihat prajuritnya gagal walaupun 

digiring oleh semua pemimpin tetapi tetap tidak sanggup mengerjakan. Raja 

marah ingin mengerjakan sendiri dicegah oleh para raja dan para perwira yang 

mengiring tetapi sang prabu tetap memaksa, kiranya sudah kehendak dewa. Arya 

Dhadhali juga sangat berani menantang Prabu Panji Balitar. Ia menyuruh Prabu 

Panji Balitar untuk menunjukkan kesaktiannya.  

Arya Dhadhali merupakan tokoh tambahan dalam cerita Panji Balitar, 

karena keberadaannya hanya memegang peran sebagai tokoh pelengkap atau 

tokoh pembantu. Selain dapat dikategorikan sebagai tokoh tambahan, tokoh Prabu 

Arya Dhadhali dapat dikategorikan sebagai tokoh protagonis, karena telah 

memenuhi fungsinya sebagai tokoh protagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh 

yang dikagumi pembaca, tokoh yang merupakan pengejawantahan nilai dan 

norma yang ideal bagi pembaca. 

Tokoh Arya Dhadhali juga dapat dikategorikan sebagai tokoh sederhana, 

bila didasarkan atas perwatakannya. karena hanya satu sisi kehidupannya saja 

yang diungkap. Berdasarkan kriteria berkembang atau tidaknya perwatakan tokoh 

dalam cerita, tokoh Arya Dhadhali dapat dikategorikan sebagai tokoh statis karena 

dari awal hingga akhir cerita, tokoh Arya Dhadhali berperan sebagai tokoh yang 
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baik. Berdasarkan kemungkinan pencerminan tokoh cerita dalam dunia nyata, 

tokoh Arya Dhadhali dapat dikategorikan sebagai tokoh netral. Dari uraian 

tersebut, tokoh Arya Dhadhali dapat dimasukkan ke dalam lima ragam tokoh, 

yaitu tokoh tambahan- Protagonis- sederhana- statis dan netral. 

 
 
4.2 Fungsi Tokoh Dalam Serat Panji Balitar (SPB) 

Berdasarkan fungsi tokoh di dalam cerita dapatlah dibedakan tokoh sentral 

dan tokoh bawahan. Dalam cerita Panji Balitar terdapat beberapa tokoh yang 

menduduki dua fungsi dalam penampilannya dalam cerita. Tokoh-tokoh tersebut 

adalah Retna Surengrana, Ki Bancak dan Ki Doyok. 

1) Retna Surengrana 

Retna Surengrana merupakan salah satu istri Sang Panji. Sang Retna 

Surengrana beserta para madu marah kepada Sang Panji, suaminya, sebab secara 

diam-diam meninggalkan Retna Galuh Candra Kirana. Para istri tersebut hendak 

melampiaskan sakit hatinya. Retna Surengrana sangat marah dan ingin membalas 

dendam kepada Sang Panji. hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Enengena kang lagya neng Jambi. Kawuwusa sagung para garwa kang 
dahat sengkel lampahe murut saking kadhatun lampah sareng ing 
karyaganti. Sang Retna Surengrana lan kang para maru amutungi mring 
kang raka sang apanji wit lampah denya kasilib mring Dyah Candra 
Kirana. Mangkya dadya karsaning pra putri arsa dhathengaken 
runtikira Surengrana panutane karya tingkah rahuru Duk samana kang 
para putri lampahira neng marga samya nedha bantu mring prajane 
sowang-sowang pra sudarma tuwin kadang miwah ari kang jumeneng 
dipatya. Langkung kewran lampah tan sayogi. Para putri kendel 
Balambangan, duk ringgit dadya jejere ngumpulaken wadyagung. Kang 
pinata amasesani Radyan Kuda Nadpada sinung sisihipun Rahadyan 
Kuda Sarjana. Kalihira kang minangka senapati pangreh ing 
mancapraja. 
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(SPB pupuh Dhandhanggula bait 1-3) 

Hentikanlah kisah perjalanan ke Jambi. Tersebutlah semua isteri yang 
berjalan sedih, pergi dari istana bersama-sama menyusun siasat. Sang 
Retna Surengrana dan para madu marah kepada sang Panji, suaminya, 
sebab secara diam-diam meninggalkan Dyah Candra Kirana. Para putri 
tersebut berkehendak melampiaskan sakit hatinya. Surengrana sebagai 
pemimpin membuat huru-hara. Ketika itu, para putri berada di tengah 
perjalanan, bersama-sama meminta pertolongan kepada kerajaan masing-
masing, orang tua, sanak saudara, dan adik yang berkedudukan sebagai 
adipati. 
 

Kutipan tersebut memaparkan sifat pendendam pada diri Retna Surengrana. 

Retna Surengrana ingin melampiaskan kemarahannya kepada Sang Panji, 

suaminya karena ia merasa sakit hati dengan tindakan Panji yang meninggalkan 

Retna Galuh Candra Kirana tanpa alasan apapun. Ia berusaha semaksimal 

mungkin, meminta bantuan kepada semua saudara maupun orang tuanya untuk 

bisa membalas dendam atas semua perilaku Panji tersebut. Ia membuat huru-hara 

ketika itu. Cara yang ia lakukan yaitu dengan cara merubah dirinya menjadi 

seorang laki-laki yang bernama Prabu Panji Balitar. 

Retna Surengrana untuk mampu merubah dirinya meminta kepada sang 

dewa. Siang malam selalu bersemedi, meminta restu kepada Hyang Jagad Nata 

Udipati. Tidak berapa lama permintaannya dikabulkan. Turunlah Bathari Durga 

pada tengah malam memenuhi permintaan Retna Surengrana agar diberi wujud 

seorang pria yang tampan dan mirip dengan Sang Panji, putra raja Jenggala dan 

diberikan tambahan kesaktian. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah 

ini. 

Mangkya kang winuwus Sang Retnayu Surengrana siyang dalu tansah 
mamangun semadi manedha jinurunga mring Hyang Jagad Nata 
Udipati. Dupyantara lama katarima Batara Durga tedhake. Nalika 
tengah dalu Sang Hyang Durga anembadani mring Retna Surengrana 
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ing panedhanipun sinungana warna priya kang apekik miriba warna 
Sang Panji Rajaputra Jenggala, lawan sinungana wuwuh sekti. Sang 
Hyang Durga nembadani agya. Wit Hyang Guru andikane, Surengrana 
jinurung duk samana wus malih warni kadya panedhanira. Sinungan 
jujuluk Narpati Panji Balitar kinen madeg nata neng Nungsa Tambini 
lan kinanthen reksasa, 

(SPB pupuh Dhandhanggula bait 4-6) 

Tersebutlah Retna Surengrana siang malam selalu bersemedi, minta restu 
oleh Hyang Jagad Nata Udipati. Tidak berapa lama kemudian, turunlah 
Batari Durga pada tengah malam. Hyang Durga memenuhi permintaan 
Retna Surengrana agar diberi wujud pria yang tampan, mirip dengan 
Sang Panji, Putra Raja Jenggala dan diberikan tambahan kesaktian. Sang 
Hyang Durga segera mengabulkan. Akibat sabda Hyang Guru, 
Surengrana dikabulkan, seketika berubah wujud seperti laki-laki, diberi 
nama Narpati Panji Balitar, disuruh menjadi raja di Nusa Tambini dan 
diberi teman raksasa. 
 

Kutipan tersebut memaparkan keinginan Retna Surengrana yang meminta 

kepada Hyang Jagad Nata Udipati untuk merubah dirinya sebagai seorang pria 

yang tampan mirip dengan sang Panji, putra raja Jenggala. Hyang Durga yang 

merupakan utusan dari Hyang Jagad Nata Udipati segera mengabulkan 

permintaan Retna Surengrana. Akibat sabda Hyang Guru, Surengrana dikabulkan, 

seketika berubah wujud seperti laki-laki, diberi nama Narpati Panji Balitar, 

disuruh menjadi raja di Nusa Tambini dan diberi teman raksasa. 

Perubahan wujud Retna surengrana menjadi Prabu Panji Balitar membuat 

dirinya menjadi seseorang yang memiliki watak yang tidak baik. Perubahan watak 

tokoh Prabu Panji Balitar dapat diketahui dari pelukisan tokoh secara dramatik 

sebagai berikut. 

a) Perusak  

Panji Balitar merupakan seseorang yang selalu ingin berkuasa, angkuh, 

senang merebut kerajaan-kerajaan dengan cara berperang, dan mengambil harta 
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benda serta mengambil para istri raja yang kemudian dijadikannya istri. Panji 

Balitar ingin merusak kerajaan Kediri dan hendak mengambil Retna Candra 

Kirana yang ditinggal oleh suaminya. Deskripsi mengenai rencana Panji Balitar 

yang ingin mengambil Retna Candra Kirana dan merusak kerajaan Kediri dapat 

dilihat pada kutipan dibawah ini. 

Prabu Kiswara kinen jateni yyen ing makya Sang Prabu Balitar Nungsa 
Tambini Prajane. Winisik  lajengipun Sang Aprabu Nungsa tambini 
entyarsa sukeng driya sumangga sakayun. Yata jengkar angadatyan 
Para nata pinaring dunungan sami cukup sawadyanira binujana siyang 
miwah ratri lerep saptari ing rembagira. Prabu Balitar budhale estu 
arsa anglurug rumurah mring Praja Kedhiri. Prabu Panji Balitar 
karsanya amundhut mring Retna Candra Kirana reh tinilar mring laki 
musna sang Panji wikan pejah gesangnya. 
 

(SPB pupuh Dhandhanggula bait 3-4) 
 

Prabu Kiswara diperintah agar menyatakan jika Sang Panji Balitar beristana 
di Nusa Tambini. Selanjutnya Sang Prabu Nusa Tambini diberitahu, 
beliau merasa senang hati dan menyetujui. Lalu pergi ke istana. Para raja 
sudah diberitahu. Semua prajuritnya berpesta siang malam. Setelah 
berunding selama tujuh hari, kepergian Prabu Balitar benar-benar ingin 
merusak Kerajaan Kediri. Prabu Panji Balitar ingin mengambil Retna 
Candra Kirana yang ditinggal oleh sang Panji, suaminya, hilang tanpa 
tahu hidup dan matinya. 

 
Panji Balitar berhasil merebut kerajaan Nusa Tambini. Ia memerintah Prabu 

Kiswara untuk menyetujui dirinya sebagai pemimpin kerajaan Nusa Tambini. 

Setelah berunding selama tujuh hari, Panji Balitar benar-benar ingin pergi ke 

kerajaan Kedhiri untuk merusak kerajaan Kedhiri dan kemudian mengambil 

Candra Kirana untuk diperistri. Panji Balitar selalu melakukan peperangan untuk 

mendapatkan kerajaan yang diinginkanya dan ingin menjadi penguasa. 
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b) Ditakuti dan Suka Mengancam 

Watak yang selalu menguasai dan ditakuti yang dimiliki Panji Balitar dapat 

dilihat pada pembicaraan yang dilakukan oleh Ki Bancak dengan Candra Kirana 

pada kutipan berikut ini. 

Samurcane rakanta sang panji datan wonten kawasa lumawan. Sanadyan 
ramanta kabeh para narendra catur yekti datan bangkit ing kardi. Sang 
retna duk miyarsa tyasira kumepyur ngandika, 
Candra Kirana : “piye kakang kang mangkana apa ora sira pikir 

supaya wuking mengsah?” 
Bancak : “E lah kula malih yen teyenga atandhingdede 

wawrate cacak ramanta prabu tan kawawa ing prang 
tumandhing. Yen dhahar tur kawula prayogi anungkul. 
Gih lingsem-lingsem punapa jajaragab ngur pundi 
kasoring jurit dhasar Parbu Balitar. Ambek santa sih 
marang ing dasih. Marma sagunging maru paduka 
kang kesah purik ing mangke sampun sami kawengku 
mring Narendra Nungsa Tambini. Tan wonten kang 
suwala malah sukeng kalbu sadaya runtut akrama. Wit 
Sang Prabu Balitar luwes mring estri mila badan 
kawula lan pun Dhoyok sami ting kalithih. Arsa 
minggat angenger marika ngungsi pundi sakecane. 
Janma tinitah batur condhong-condhong amilih gusti 
dene sariranira sumangga sakayun. Reh estri tinilar 
priya maksih anem (sesenengan) janma urip.” 

 
(SPB pupuh Dhandhanggula bait 14-17) 

 

Semenjak hilangnya Sang Panji, suami Adinda, tidak ada yang bisa 
melawan. Walaupun keempat raja, Ayah Adinda, sungguh tidak bisa 
melawan. Ketika mendengarnya, hati sang retna cemas berkata, 
Candra Kirana : “Bagaimana Kakanda, seperti itu apa tidak Kakanda 

pikirkan agar musuh mengurungkan niatnya?” 
Bancak  : “Jika saja hamba bisa melawan dewa besar? Kakanda 

Prabu tidak bisa bertanding perang. Kalau menurut 
hamba lebih baik tukhluk. Mengapa malu-malu, 
daripada kalah dalam perang melawan Prabu Balitar? 
Sabarkan hatimu, kasihan semua abdi perempuan. Oleh 
karena itu, semua madu Baginda yang marah pergi 
meninggalkan Adinda sudah dikuasai Raja Nusa 
Tambini. Tidak ada yang bisa melawan, justru dengan 
senang hati bersedia dinikahi. Sejak Sang Prabu Balitar 
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dengan leluasa kepada wanita maka hamba dan Doyok 
bingung. Ingin melarikan diri mengungsi entah ke 
mana baiknya. Manusia dijadikan teman berkenan 
memilih Adinda, yang mana akan kau pilih terserah 
kehendak Adinda. Perempuan masih muda yang 
ditinggalkan suaminya, seperti menjadi kesenang 
orang.” 

 
Percakapan yang dilakukan oleh Candra Kirana dengan Ki Bancak adalah 

kecemasan yang dirasakan oleh candra Kirana karena kerajaannya akan dikuasai 

oleh Panji Balitar dan ia akan diambil untuk dijadikannya istri. Candra Kirana 

sangat ketakutan, karena menurut Ki Bancak, Panji Balitar adalah seorang raja 

yang sangat sakti dan ditakuti. Ki bancak menyarankan kepada Candra Kirana 

untuk takhluk kepada Panji Balitar, dari pada kalah dan malu karena kesaktian 

Panji Balitar yang tak tertandingi. Candra Kirana sangat sedih mengetahui hal 

tersebut dan bingung. Panji balitar selalu ingin menguasi kerajaan-kerajaan yang 

ia inginkan. Ia ingin menjadi penguasa dan sangat ditakuti oleh semua orang. 

Banyak kerajaan yang mampu ia rebut dan kuasai salah satunya adalah kerajaan 

Nusa Tambini.  

Ri saksana sampun kerid binekteng ngarsa narendra. Kyana Patih 
Lenggot sigra wotsari mangarsa sigra umatur,  
Lenggot Cuwiri : “Pukulun lampah amba dinuta mring putra paduka 

sang prabu kang nama Panji Balitar Narpati Nungsa 
Tambini, ngaturake nawala mring Paduka Naranata 
Kedhiri.” 

Nawala saksana katur tinampen wus binuka. Duk winaos pustaka bubuka 
tembung Pupuji Hyang Jagadnata pukulun kang kaping kalih katura 
sembah kawula mring paduka rama Prabu Kedhiri tuwin mring jeng 
rama prabu Jenggala myang Urawan. Wiyosipun atur uninga pukulun 
yen putra paduka Sang Dyah Galuh tuwin Ragilkuning ing mangke 
wonten kawula. Rehning sampun sami seneng ing galih. Putra paduka 
pukulun sampun kagarweng amba malah sampun sih-sinihan langkung 
runtut. Punika panyuwun amba jeng paduka mugi-mugi anglilakna 
mring sang retna lulusipun kanggea ing salami Wilujeng nagri pukulun. 
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Yen rama datan lila mring sang retna sumangga sakarsa prabu kawula 
tadhah duduka sakarsa amba ladosi. 
Prabu Lembu Amijaya gya ngaturken surat mring para aji gantya-gantya 
nupiksa wus. Gya sinung mring kadeyan wus waradin samya sereng 
mingut-mingut malah sami garundelan mojar, 
Para Raja : “Lir lanang pribadi si mamak ratu culika. Kapan 

baya katemu sunjujuwing. Baya iku patihipun kang 
dadi duratmaka jare dhapur kaya buta nyata iku. Lah 
ing mengko rasakena yen sira wus prapteng jawi!”. 

 
(SPB pupuh Pangkur bait 4-9) 

 
Ke hadapan raja Kyana Patih Lenggot segera menyembah, maju ke depan 
seraya berkata,  
Lenggot Cuwiri : “Baginda, kedatangan saya ke sini, diutus oleh putra 

baginda prabu yang bernama Panji Balitar, Raja Nusa 
Tambini, untuk menyampaikan surat kepada Baginda 
Raja Kediri.”  

Surat segera diberikan, diterima, dan dibuka. Ketika dibaca, diawali 
dengan kata, “Puji Hyang Jagadnata, Baginda Raja berdua, hamba 
menghaturkan hormat kepada Ayahanda, Baginda Prabu Kediri juga 
kepada Prabu Jenggala dan Urawan. Kata pembuka surat, memberitahu 
kepada Baginda, jika putra Baginda, Dyah Galuh dan Ragil Kuning 
sekarang ada pada hamba. Oleh karena itu, semua sudah bersenang hati. 
Putra Baginda sudah saya peristeri, justru sudah saling kasih-mengasihi. 
Itu permintaan hamba, mudah-mudahan Baginda merelakan sang retna 
untuk selamanya dan negeri paduka selamat. Jika Ayahanda tidak rela 
kepada sang retna, terserah kehendak prabu, hamba tidak akan marah, 
hendak saya layani.” 
Prabu Lembu Amijaya segera memberikan surat kepada pada raja dan 
membacanya bergantian. Segera diberikan kepada keluarga secara 
merata. Mereka geram marah sekali, justru saling menggerutu berkata, 
Para raja : “Si ratu pencuri, seperti lelaki satu-satunya. Jika 

bertemu akan kucabik-cabik. Dialah patih yang menjadi 
pencuri, katanya berwujud seorang raksasa memang 
benar dia. Rasakan nanti jika sudah berada di luar!” 

 
 Dari kutipan di atas terlihat sifat Panji Balitar yang suka mengancam 

kepada musuhnya untuk mendapatkan apa yang di inginkannya. Panji Balitar 

mengutus Kyana Patih Lenggot Cuwiri untuk menyampaiakan surat kepada raja 

Kediri, yang isinya memberitahu bahwa Candra Kirana sudah berada bersama 

Panji Balitar. Panji Balitar meminta kepada raja Kediri untuk merestui hubungan 
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mereka dan merelakan Candra Kirana. Apabila hal tersebut tidak dilaksanakan 

maka ia mengancam untuk menghancurkan kerajaan Kedhiri. Para raja yang 

mendengar dan mengetahui isi surat tersebut sangat marah dan hendak 

membunuhnya.  

c) Keras Kepala 

Watak keras kepala yang dimiliki Panji Balitar dapat dilihat ketika Panji 

Balitar melihat prajuritnya banyak yang meninggal ketika dalam peperangan 

merebut kerajaan Makasar. Watak tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah 

ini. 

Prabu Balitar sru bendu miyat wadyanya cabar gineregan marang 
sagung pra tutunggul nanging meksa tan kabangkat. Nata krodharsa 
ngawaki ingampah mring para nata tuwin para prawira kang umiring 
nanging meksa sang aprabu baya wus karseng dewa. Sang aprabu 
munggeng ing palanavi kurung titihanya liman meta bedhat anglancangi 
baris. Dadya kang para punggawa gugup mangsah sumedya lebu geni. 
Yata limanira prabu kendel pinggiring jagang Kuneng Arya Dhadhali 
waspada dulu lawan wonten kang tur wikan yen ratu mengsah kang 
prapti. 
 

(SPB pupuh Pangkur bait 3-5) 
 

Prabu Balitar sangat marah melihat prajuritnya gagal walaupun digiring 
oleh semua pemimpin tetapi tetap tidak sanggup mengerjakan. Raja 
marah ingin mengerjakan sendiri dicegah oleh para raja dan para perwira 
yang mengiring tetapi sang prabu tetap memaksa, kiranya sudah 
kehendak dewa. Sang prabu berada di pelana gajah. Gajah 
tunggangannya marah sekali lalu terlepas dari ikatannya melampaui 
barisan. Para punggawa mejadi gugup, musuh menyediakan debu api. 
Lalu gajah prabu berhenti di tepi parit.  
 

Panji Balitar sangat keras kepala karena ia tetap saja melawan Arya 

Dhadhali ketika peperangan merebut kerajaan Makasar. Panji Balitar sanagt 

marah dan merasa tidak terima, karena para prajuritnya banyak yang meninggal di 

medan perang. Ketika itu Panji balitar sudah di cegah oleh para raja dan para 
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perwira untuk tidak mengerjakan sendiri melakukan perlawanan terhadap negara 

Makasar. Akan tetapi larangan itu tidak ia pedulikan dan tetap memaksa. 

Akhirnya sang prabu berada di pelana gajah. Gajah tunggangannya marah sekali 

lalu terlepas dari ikatannya melampaui barisan. Para punggawa mejadi gugup, 

musuh menyediakan debu api. Lalu gajah prabu berhenti di tepi parit.  

d) Sombong 

Kesombongan yang dimiliki Panji Balitar dapat dilihat dari perkataannya 

kepada Arya Dhadhali ketika bertanding. Watak sombong tersebut dapat dilihat 

pada kutipan dibawah ini. 

Arya Dhadhali angegla tameng ing jaja winingkis. Prabu Balitar 
miyarsa susumbarnya sira Arya Dhadhali mangungun asru kaduwung. 
Pinupus jajaragan menthang laras sarya sru andikanipun,  
Panji Balitar  : “Eh Dhadhali ywa babakal gustimu ingkang 

miwiti marma prajane sunlanggar ingsun jarag 
gustimu dimen prapti. Lamun sira nungkul mringsun 
ingsun tan sedya ngrusak amilalu nganteni marang 
ratumu ayo denage nungkul.” 

Arya Dhadhali : “Eh Prabu Balitar agya tamakena panahira mring 
mami.”  

Sigra linepasken gupuh sara umesat keras nanging Arya Dhadhali 
tangkis winangun jemparingira narendra pinethuk sami jemparingira 
Suh pupug rempu kalihnya. Wali-wali Prabu denya nglepasi sinarengan 
ing pamethuk. Sira Prabu Balitar apesing prang kasoran kadiranipun 
meranging tyas kabatinan dene mung mengsah bupati. 
 

(SPB pupuh pupuh Pangkur bait 9-12) 
 

Arya Dhadhali tampak jelas perisai di dada disingsingkan. Mendengar 
tantangan Arya Dhadhali, Prabu Balitar merasa heran dan sangat 
menyesal. Dipupus dengan sengaja, menarik busur serta keras 
ucapannya, 
Panji Balitar : “Hei Dhadhali, jangan berdiam, bagindamu yang 

memulai. Oleh karena itu, istananya aku langgar. Aku 
sengaja supaya bagindamu datang. Jikalau kau 
takhluk kepadaku, aku tidak jadi merusak  dan lebih 
baik menunggu ratumu datang. Ayo takhluklah!”  
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Arya Dhadhali : “Hai Prabu Balitar, segera arahkan panahmu 
kepadaku!”  

Segera dilepaskan dengan terburu-buru, panah melesat cepat tetapi Arya 
Dhadhali bangun dan menangkis. Panah raja disongsong dengan 
panahnya. Hancur tumpul keduanya. 
 

Panji Balitar sangat sombong ketika bertanding dengan Arya Dhadhali. 

Panji Bhalitar menantang Arya Dhadhali untuk bertanding, akan tetapi apabila ia 

mau takhluk kepada Panji Balitar, ia tak akan merusak kerajaan Makasar. Arya 

Dhadhali merasa dilecehkan dan ia tidak trima, akhirnya pertandingan pun terjadi, 

Prabu Panji Balitar mengeluarkan panahnya akan tetapi mampu ditangkis oleh 

Arya Dhadhali.  

e) Pembohong  

Watak pembohong yang dimilki Panji Balitar dapat dilihat pada kutipan 

dibawah ini. 

Wukir Kulawu Pahang wusnya tetep kang para bupati. Langkung 
agenging gagamaning prang wolung leksa prajurite kang jawi kang 
pipikul. Nalikanya miyos tinangkil Prabu Panji Balitar angandika arum 
marang ing rekyana patya, 
Panji Balitar : ”Eh apatih sira mamataha aglis punggawa kang 

sayogya lawan sira akaryaa tulis siji marang nagara ing 
Daha marang Bali sawijine. Muni jro surat iku tur 
uninga mring rama aji ing Bali miwah Daha lamun 
garwanipun sang panji nguni kang kesah ing samengko 
karampas madyaning margi mring Sang Panji Balitar. 
kang jumeneng ing Nungsa Tambini. Retna Surengrana 
tiwas ing prang palastra ilang bangkene bubuka. Paman 
Prabu Balambangan kang atur tulis. Pungkasing kang 
nuwala, denyarsa lumurug Sang Prabu Panji Balitar 
marang Daha mundhut Retna Sekarthaji myang sagung 
rajabrana “Lawan yayi karo senapati sira padha 
samektaa ing prang mring Nungsa Tambini age pukulen 
ing prang pupuh si apatih makili mami.” 

Yata samya sandika kang sinungan dhawuh nulya jengkar angadhatyan. 
Lampahira Sang Prabu Nungsa Tambini kadya Sang Hyang Asmara. 
 

(SPB pupuh Dhandhanggula bait 13-15) 
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Ketika ke luar dihadap, Prabu Panji Balitar berkata manis kepada rekyana 
patih, 
Panji Balitar :  “Hai patih, memilih segera, punggawa yang baik dan 

buatlah surat kepada negara Daha dan satunya kepada 
negara Bali. Isi surat itu, beritahukan kepada ayahanda 
prabu di Bali maupun Daha, jikalau isteri sang panji 
yang dahulu pergi, sekarang terampas di tengah jalan 
oleh Panji Balitar yang berada di Nusa Tambini. Retna 
Surengrana tewas dalam perang, mati, dan hilang 
jasadnya sebagai awal surat. Paman Prabu Blambangan 
yang menyampaikan surat. Di akhir surat, Sang Prabu 
Panji Balitar akan datang ke Daha untuk mengambil 
Retna Candra Kirana dan semua harta benda. Adinda 
senapati berdua, bersiaplah ke Nusa Tambini, segera 
serang dengan perang, si patih mewakiliku.” 

Lalu semua bertindak, yang diberi perintah segera pergi ke istana. Cara 
berjalan Prabu Nusa Tambini seperti Hyang Asmara. 
 

Panji Balitar mengutus Kyana Patih Lenggot Cuwiri untuk membuat surat 

yang yang ditujukan kepada negara Daha dan Negara Bali yang isinya 

mengatakan jikalau istri Panji yang dahulu pergi, sekarang sudah dirampas oleh 

Panji Balitar, raja Nusa Tambini. Kemudian Panji juga mengatakan bahwa Retna 

Surengrana telah meninggal. Diakhir surat Panji Balitar mengancam akan datang 

ke kerajaan Daha untuk merampas harta benda negara Daha. Semua yang 

dikatakan Panji Balitar dalam surat tersebut adalah bohong, itu semua adalah 

rencananya untuk membalas dendam atas perilaku Panji yang meninggalkan 

Candra Kirana. 

Panji Balitar ketika dalam perang merebut kerajaan Makasar, ia bertanding 

dengan Arya Dhadhali. Ketiak dalam peperangan tersebut Prabu Panji Balitar 

sangat marah karena banyak prajuritnya yang kalah dan meninggal dalam perang. 

Karena hal tersebut Prabu Panji Balitar turun kemedan perang untuk membalas. 

Meskipun sudah dilarang oleh para patih dan punggawanya, Prabu Panji Balitar 
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tetap bertanding melawan Arya Dhadhali. Ketika dalam peperangan, dengan tiba-

tiba Panji Balitar menghilang di hutan lebat bersama gajah yang ia naiki. Prabu 

Panji Balitar tidak ditemukan. Ia benar-benar menghilang. Ketika dalam hutan 

ternyata Prabu Panji Balitar sudah berubah wujud kembali menjadi Retna 

Surengrana. Mengetahui hal tersebut Retna Surengrana sangat sedih dan sangat 

berputus asa dengan keadaan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan 

berikut ini. 

temah udarasa sang ayu. Anuju ing madya ratri makidhupuh neng sor 
wreksa. Keh sato wana kaeksi ing reh Hyang Wulan wus mimba riyem-
riyem anyuluhi. Panglonging candra mawelu kawengan ing ima putih 
rumaras tyas sangsara. Angrimong greng anyenggrangi katemben mulat 
ing janma sang kasangsara sru rujit lir turas wetuning kang luh. Lir lalu 
uminta lalis panabdane pegat-pegat, 
“Ayo angrimong den aglis badhogen sariraningwang wang-wang papa 
satus papa. Ngrimong sirnakna den aglis.” 
Sang ngrimong anggreng umintar narajang giwar anebih. 
 

(SPB pupuh Kinanthi bait 12-15) 
 

lalu sang ayu menangis. Ketika tengah malam duduk menunduk di bawah 
pohon besar. Banyak terlihat binatang hutan karena Hyang Wulan sudah 
ke luar tampak agak kabur meneranginya.  Bulan tidak tampak pucat 
dibukakan oleh awan putih terharu sang sengsara. Harimau serentak 
menyergah mulai melihat manusia yang sangat sedih sengsara seperti 
mengalirkan airmatanya hingga kering. Seakan terlampau meminta mati, 
perkataannya putus-putus, 
“Ayo hariamu segera makanlah badanku, segan hidup sengsara. Ragaku 
sudah tua, dahulu direstui dewa kini sangat sengsara. Hariamau 
hilangkan segera!”  
Sang hariamau mengeram pergi, menerjang jauh menyingkir. 
 

Kutipan tersebut memaparkan perubahan watak Prabu Panji Balitar setelah 

berubah wujud menjadi seorang wanita. Rasa putus asa yang dirasakan oleh Retna 

Surengrana dapat dilihat ketika dirinya berada di hutan. Retna Surengrana 

kembali ku wujud aslinya sebagai perempuan setelah bertanding dengan Arya 
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Dhadhali untuk merebut kerajaan Makasar. Retna Surengrana ketika itu menaiki 

gajah dan tiba-tiba gajah yang ia naiki lenyap memasuki hutan lebat. Ia sangat 

sedih setelah mengetahui dirinya telah kembali ke wujud aslinya sebagai seorang 

perempuan. Ia duduk di bawah pohon, menangis dan meratapi nasib yang ia 

alami. Tiba-tiba muncul seekor harimau mendekatinya. Rasa putus asa yang 

dialaminya membuat ia pasrah dengan keadaan dan justru meminta harimau untuk 

memakan dirinya. Ia merasa sudah tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Akan tetapi 

harimau tersebut justru pergi meninggalkannya. Sebenarnya kedatangan harimau 

tersebut tidak ingin mengganggu Retna Surengrana, akan tetapi harimau tersebut 

mengetahui yang ia rasakan dan ingi menghiburnya agar tidak bersedih dengan 

kejadian yang ia alami. Karena semua itu adalah kehendak Sang dewa. 

Setelah mengalami kejadian tersebut, Retna Surengrana mampu 

menjalankan kehidupannya dengan baik. Ia mampu merubah wataknya yang 

buruk ketika menjadi seorang pria. Selain itu Retna Surengrana mempunyai sifat 

penyabar dan penyayang. Sifat penyabar dan penyayang yang dimiliki Retna 

Surengrana dapat dilihat pada kutipan dibawah ini. 

a) Penyabar  

Watak penyabar yang dimiliki Retna Surengrana dapat dilihat pada kutipan 

dibawah ini. 

Sasandhinge sigra anambungi, ”Lah ta mengko ingsun wus tetela Sri 
Dhadhapwasesa kuwe dudu narpati mungsuh.Iku ratu saka ing Keling. 
Uwis dadi samitra kalawan gustimu Sang Prabu Bramakumara. Lair 
batin wus kadi kadang sayekti. Iku tutulung baya. Dene nguni kang 
mungsuh sayekti kang anama Sang Prabu Balitar mengko wus sirna 
wartane. Satemene linebur pinanjingken ing sumur mati mring Sri 
Dhadhapwasesa, darbe melik patut angukup kusumeng Daha. 
Sumarmanya iku Sang Arya Dhadhali gelem nungkul arisan.” 
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Nahan wau kang pating galenik para putri sampun sinegahan sinuba 
langkung asrine awit Sang Retna Galuh rumaket mring miluteng galih 
tuwin Dyah Surengrana widagdeng pamengku mring garwa 
Bramakumara. Sanalika kakenan sumuyut  sami tuwin ing panangkilan. 
 

(SPB pupuh Dhandhanggula bait 17) 
 

Dekatnya segera menyambung, “nah sekarang aku sudah tahu Sri 
Dhadhapwasesa bukan raja musuh. Ratu itu dari keling. Sudah jadi teman 
dengan Baginda Sang Prabu Bramakumara. Lahir batin sudah seperti 
saudara sungguhan. Itu menolong bahaya. Adapun dahulu musuh yang 
sesungguhnya adalah yang bernama Prabu Panji Balitar nanti sudah 
hilang beritanya. Sebenarnya terlebur dimasukkan di sumur mati oleh Sri 
Dhadhapwasesa karena menghendaki kepunyaan orang lain. Pantas 
mengambil putri daha. Oleh karena itu, Sang Arya Dhadhali bersedia 
takhluk tanpa perang”. 
Demikianlah tadi yang berbicara bisik-bisik, para putri sudah dijamu 
dengan sangat indahnya sejak Retna Galuh dekat dengan membujuk hati 
dan Dyah Surengrana pandai bersabar kepada isteri Bramakumara. 
Seketika terharu hatinya tunduk dengan suka hati di balai penghadapan 
 

Kutipan diatas memaparkan watak penyabar Retna Surengrana pada waktu 

ia bersama dengan Sang Panji dan Retna Galuh Candra Kirana. Retna Surengrana 

sangat sabar melihat kebersamaan Sang Panji Dengan Retna Galuh Candra 

Kirana. Meskipun hatinya sedih ia tetap mampu menampakkan sikap yang baik 

dan tunduk kepada Retna Galuh Candra Kirana.  

b) Penyayang 

Retna Surengrana sangat menyayangi suaminya yaitu Sang Panji. Sifat 

penyayang yang dimiliki Retna Surengrana dapat dilihat pada kutipan dibawah 

ini. 

Sang Hyang Basuki : ”Ingsun iki eyangira kang aran Sang Hyang 
Basuki. Ywa sandeya ing tyasira tan ana jawata 
goroh. Ayo nuli tumindaka mring ngisoring 
candhana.” 

Yata kusumaning ayu nembah saksana umentar. Tan adangu nuli prapti 
ngandhaping wreksa candhana. Yata na wisma kang katon lawan 
pintunira menga sang retna manjing sigra. Prapteng jro kagyat andulu 
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tan samar yen lakinira. sare neng lebeting panti. Sang Rajaputra 
Jenggala dereng wungu sadangune lan sang dyah malih tumingal 
Bancak Dhoyok neng andhap. Janma ro pra sami turu. Sang retna 
ngungun ing driya. Ngrangu denyarsa marpeki. Hyang Basuki 
sabdanira, 
Sang Hyang Basuki : ”Ayo wungunen den age aja sira taha-taha temah 

maido sira nini mene keneng siku.” 
Sang Retnayu Surengrana gupuh denya marepeki. Lenggah munggeng 
daganira. Gya mungu kang lagya sare Sang Rajaputra Jenggala. Kagyat 
wungu saksana ningali mring garwanipun gapyuk rinangkul sang retna. 
Dhasar onenge tan sipi pinten ing antawisira lan enget sereng kesahe. 
 

(SPB pupuh Asmaradhana bait 9-15) 

Sang Nyang Basuki : “Aku ini eyangmu yang bernama Sang Hyang 
Basuki. Janganlah khawatir, tidak ada dewa yang 
berbohong. Ayo lekas pergilah ke bawah cendana!”  

Lalu sang putri menyembah dan segera pergi.  Tidak lama kemudian 
sampai di bawah pohon cendana. Lalu ada rumah yang terlihat dan 
pintunya terbuka. Sang retna segera masuk. Setiba di dalam rumah, dia 
terkejut melihat, tidak samar jika suaminya yang tertidur di sana. Sang 
Raja Putra Jenggala masih tertidur dan sang dyah melihat Bancak Doyok 
di bawah. Kedua orang itu tertidur. Sang retna heran sekali. Bimbang 
ingin mendekati. Hyang Basuki bersabda, 
Sang Hyang Basuki : “Ayo segera bangunkan, janganlah kau ragu-ragu 

sebelum aku berubah memarahimu, Nini kian 
mendekati kaki.” 

Sang Retna Surengrana terburu-buru mendekati. Duduk di sebelah letak 
kaki suaminya. Segera bangun yang sedeng tidur. Sang Putra Raja 
Jenggala terkejut, bangun, segera melihat isterinya dan dipeluk. Berapa 
diantaranya memang rindu sekali dan ingat kepergiannya. 
 

Kutipan tersebut menunjukkan sifat penyayang yang dimiliki Retna 

Surengrana. Retna Surengrana yang pada waktu merasa sangat putus asa karena 

penjelmaannya yang telah berakhir, tiba-tiba dirinya mendengar suara tanpa 

wujud. Dari suara tersebut ia diperintahkan untuk menuju pohon cendana, dan 

apabila nanti terdapat rumah ia diperintahkan untuk masuk kerumah tersebut. 

Retna Surengrana menemukan rumah tersebut dan akhirnya masuk. Ia sangat 

kaget karena di dalam rumah tersebut ia melihat Sang Panji yang tertidur. Retna 

Surengrana mendekati suaminya dan duduk di sebelahnya. Segera bangun Sang 
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Panji dan terkejut dan mereka saling memeluk dan melepaskan rasa rindu karena 

sudah lama tidak bertemu. 

Berdasarkan penjelmaan atau perubahan wujud yang dilakukan oleh Retna 

Surengrana, dapat disimpulkan bahwa Retna Surengrana dalam cerita Panji 

Balitar merupakan tokoh yang menduduki dua fungsi tokoh. Sebelum mengalami 

perubahan wujud Retna Surengrana mempunyai watak pendendam. Kemudian 

ketika Retna Surengrana berubah wujud menjadi seorang pria yang bernama 

Prabu Panji Balitar mempunyai sifat atau watak perusak, ditakuti dan suka 

mengancam, keras kepala, sombong, dan pembohong. Kemudian ketika berubah 

wujud kembali menjadi Retna Surengrana ia berwatak penyabar dan penyayang. 

 

2) Ki Bancak dan Ki Doyok 

Ki Bancak dan Ki Doyok merupakan abdi setia dari Sang Prabu Panji 

Balitar. Mereka berdua merupakan seorang yang sangat lucu dan cerdik. Selain itu 

mereka juga sangat setia kepada pemimpinnya. Ki Bancak dan Ki Doyok juga 

merupakan tokoh yang mengalami penjelmaan atau perubahan, sehingga tokoh Ki 

Bancak dan Ki Doyok dalam cerita Panji Balitar merupakan tokoh yang berfungsi. 

Pada waktu Ki Bancak dan Ki Doyok berperan sebagai Bancak Doyok mereka 

berdua mempunyai sifat ceroboh, cerewet, humoris, cerdik, dan jujur. Semua 

watak yang dimiliki Ki Bancak dan Ki Doyok dapat dilihat pada kutipan dibawah 

ini. 
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a) Ceroboh 

Watak ceroboh yang dimiliki Ki Bancak sangat merugikan Kyana Patih 

Lenggot Cuwiri, karena dirinya menjadi sasaran atas tuduhan Ki Bancak. 

Kecerobohannya dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Sangsaya sru Ki Bancak panggebegipun. Ki patya aniba gugulungan 
aneng siti dyan tinendhang tibeng doh karangkang-rangkang. Tangi 
ngungun mangangen-angen ing kalbu. Arsa atatanya kumeling driya sru 
ajrih maras-maras malah asmu kamigilan. Thingak-thinguk bingung 
sarasaning kalbu. Ki Bancak marepak sarya muwus, 
Ki Bancak : “Lembing Kongking ulungena putri ro kang sira 

dhusta. 
Sru martrenyuh ki patih mangsuli gugup, 
Lenggot Cuwiri: ”Lah ta putri apa ingsun iki tan mangarti? Bisa temen 

sira gawe gora-godha.” 
Bancak bekuh sarta anendhang gumapluk. Ambruk ki apatya cinandhak 
denuli-uli irungira pinithes abiyang-biyang. Bancak muwus. 
 

(SPB pupuh Pocung bait 1-4) 
 

Ki Bancak menggosok telinga ki patih semakin keras. Ki patih jatuh 
bergulung-gulung di tanah. Lalu ditendang jatuh merangkang-rangkang 
jauh. Setelah dia terbangun, dalam hati berangan-angan heran. Ingin 
bertanya walaupun dalam hati sebenarnya takut. Khawatir agak ketakutan 
menoleh-noleh serasa hati bingung. Ki Bancak mendesak seraya berkata,   
Ki Bancak : “Lembing Kongking berikan kedua putri yang kau 

curi!” Sangat mengharukan ki patih gugup menjawab,  
Lenggot Cuwiri : “Putri apa, aku tidak mengerti? Seenakmu membuat 

gara-gara.” 
Bancak mengeluh serta menendang. Ki Patih roboh, dipegang dan 
diremas-remas hidungnya, mengeluh kesakitan. Bancak berkata, 
Ki Bancak : “Hai Si Dohun keparat, kau jangan mengelak nanti 

kucabuti. Nah kemarilah, segera berikan sang putri!” 
 

Kutipan diatas menunjukkan kecerobohan Ki Bancak yang secara tiba-tiba 

datang menemui Kyana Patih Lenggot Cuwiri yang sedang beristiraht di hutan. 

Secara tiba-tiba Ki Bancak meghajar Kyana Patih sampai kesakitan. Ki Bancak 

menuduh Kyana Patih adalah seseorang yang telah mencuri Retna Galuh Candra 
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Kirana. Padahal tujuan Kyana Patih berada di situ adalah untuk bersitirahat dan 

mengambil buah-buahan. Kyana Patih sedang melkaukan perjalanan menuju 

kerajaan Kediri untuk memberikan surat yang ditujukan kepada raja Kediri. 

Kyana Patih berusaha menjelaskan yang sebenarnya, akan tetapi Ki bancak tetap 

tidak percaya dan menghajar Kyana Patih. Beruntung Kyana Patih mampu 

melarikan diri dari amukan Ki Bancak. 

b) Cerewet 

Watak cerewet yang dimiliki Ki Bancak dapat dilihat dari tingkah laku 

beserta perkataannya ketika dirinya dikelilingi oleh bidadari-bidadari. Hal tersebut 

dapat dilihat pada kutipan dibawah ini. 

Duk ginarbeg waranggana Ki Bancak mojar ngucemil, 
Ki Bancak : ”Eh Dhoyok ora kayaa gustinira anyar iki bisa temen 

angrakit kontha asrining kaprabun lir carita duk kuna 
Narendra Gung Maespati kang cinithak barang tingkah 
paripolah myang patraping paparentah jaba jro kedhep jrih 
asih. Wadya sumuyud tan rengat. Marma pujining wadya 
lit, “Luhura gusti mami unggula mangun prang pupuh 
mukul Nagri Jenggala. Aweta dipunaubi mendah baya 
sukane kang para wadya wijah-wijah jajarahan. Jenggala 
miwah Kadhiri loh jahnawi sarwa ana tan kurang boga 
wastra di.” 

Ki Dhoyok anauri denya mojar lan gumuyu  
Ki Doyok : “Alayak mengkonoa dhasare sang prabu wasis bagus 

anom memper Sri Arjuna Sasra. Nanging kuciwa wetara 
wong pinuji awet sedhih.” 

Ki Bancak : “Lo ya gene teka sedhih?”  
Yata janma kakalih sareng denira gumuyu. Mesem kang amiyarsa. Putri 
kang cinetha rabi  kang saweneh malerok marang Ki Bancak. 
Putri : “Bancak sok dhemen cariwis madhuk pitik gawe apa?” 
 

(SPB pupuh Sinom bait 9-13) 
 

Ketika dikelilingi bidadari, Ki Bancak berkata mengomel,  
Ki Bancak : “Eh Doyok, tidak seperti bagindaku yang baru ini, bisa 

merakit tombak menjadi istana yang indah. Seperti cerita 
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zaman dulu, Raja Agung Maespati yang ditekak banyak 
tingkah dan datangnya perintah, luar dalam takut cinta. 
Prajurit tunduk dengan suka hati. Oleh karena itu doa 
prajurit kecil, “Mulialah rajaku, menanglah dalam perang 
menyerang negeri Jenggala. Senangnya para prajurit, seperti 
dilindungi dari bahaya. Bersenang-senang menjarah 
Jenggala dan Kediri yang sangat subur tidak kekurangan 
makanan dan pakaian.”  

Ki Doyok : “Pantas seperti itu, memang Sang Panji pintar, muda, dan 
tampan seperti Sri Arjuna Sasra. Tapi kecewa seketika, 
walaupun dipuji tetap saja sedih.”  

Ki Bancak : “Lho, mengapa sedih?” 
Lalu keduanya tertawa bersamaan. Tersenyum orang mendengarnya. 
Diantara putri yang dinikahi, melirik kepada Ki Bancak. 
Putri  : “Bancak kadang-kadang suka cerewet, buat apa berbisik-

bisik?” 
 

Kutipan tersebut memaparkan pembicaraan antara Ki Bancak dengan Ki 

Doyok ketika membicarakan Sang Panji. Mereka berdua sangat cerewet dan selalu 

mengomel. Mereka membicarakan keunggulan rajanya yang sangat sakti dan 

mampu menakhlukkan kerajaan Jenggala. Mereka sebagai bawahan sangat kagum 

dan bangga kepada rajanya. Akan tetapi meskipun begitu, mereka berdua juga 

merasa heran dengan keadaan Sang Panji yang merasa sedih. Padahal Sang Panji 

adalah seorang raja muda yang pintar, tampan, dan sakti tapi kenapa masih 

bersedih. Ki Bancak dan Doyok sangat cerewet dan mengomel terus 

membicarakan Sang Panji. Hal tersebut membuat para bidadari yang mendengar 

sangat marah kepada Ki Bancak dan Ki Doyok. 
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c) Humoris 

Sikap humoris atau lucu yang dimiliki oleh Ki Bancak dan Ki Doyok dapat 

dilihat pada kutipan dibawah ini. 

Ki Dhoyok maleleng mojar,  
Ki Doyok : ”Dhasar panganten sayekti. Duk nguni wis sok bedhangan 

ya karo sang prabu iki anuli pisah lami. Sumarma kaya 
wong kaul.”  

Ki Bancak : “Yen mengkono iku becik papatute wong dadi panganten 
anyar becik anganggo kasukan. Gamelane wus cumawis 
dhasar niyagane pepak barang-barang wus miranti. 
Cacade mung sawiji aku Dhoyok rada getun sodhore ora 
ana cemplang wong tayungan sepi.” 

Para putri kang myarsa gumuyu suka. Mesem Sang Prabu Balitar Ki 
Bancak dinuking liring. Esmu rengu liringira. Sangsaya kang para putri 
rame gujengnya sami laju tumameng kadhatun. Wus tata palenggahan 
gya dhadharan sri bupati. Bancak Dhoyok sinuba wus tinuwukan. 
Wusnya tuwuk sigra medal denya pamitan ngucemil,  
Bancak Doyok : ”Lah gusti sami kantuna mangke prehpun tangkep 

samir.” 
Sang Retna Tisnasari nudingi sarwi gumuyu. Ki Bancak dheradhasan. 
Jalma kalih laju mijil dununganya nunggil Dyan Kuda Nadpada. 
 

(SPB pupuh Sinom bait 14-17) 
Ki Doyok melotot berkata, 
Ki Doyok : “Dasar pengantin sungguhan. Dahulu sudah sering 

bemukah dengan sang prabu lalu berpisah lama. Oleh 
karena itu, seperti orang yang bernazar.”  

Ki Bancak : “Kalau benar demikian justru baik, sepantasnya menjadi 
penganten baru baiknya untuk bersenang-senang. Sudah 
tersedia gamelan, lengkap dengan penabuhnya, barang-
barang sudah lengkap dengan alatnya. Hanya satu yang 
kurang. Aku Doyok agak menyesal tidak ada jamuannya, 
orang menari sambil berjalan hambar.”  

Para putri yang mendengar tertawa senang. Sang Prabu Balitar 
tersenyum. Ki Bancak dilirik, agak marah lirikannya. Para putri semakin 
ramai tertawa, lalu masuk ke istana. Sudah mempersiapkan tempat duduk 
dan sri bupati segera makan. Bancak Doyok sudah kenyang di jamu. 
Setelah kenyang, keduanya segera ke luar. Olehnya memohon diri 
mengomel, 
Bancak Doyok : “Baginda tetaplah tinggal, nanti dapat setangkup daun 

penutup.”  
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Sang Retna Tisnasari menunjuk seraya tertawa. Ki Bancak pontang-
panting. Keduanya melangkah ke luar bersatu dengan Dyan Kuda 
Nadpada. 
 

Kutipan tersebut menunjukkan kelucuan Ki Bancak dan Ki Doyok. Ki 

Bancak dan Ki Doyok mengejek Sang Retna Galuh yang malu-malu seperti 

pengantin baru. Mereka berdua mengejek jikalau memang pengantin baru 

sebaiknya bersenang-senang karena semua perlengkapan sudah tersedia seperti 

gamelan beserta penabuhnya. Menurut mereka, yang masih kurang hanya 

makanan. Ki Bancak dan Ki Doyok sangat senang makan dan berpesta. Yang 

mendengar pembicaraan mereka berdua tertawa karena yang dipikirkan hanyalah 

makanan saja. Setelah Ki Bancak dan Ki Doyok kenyang, mereka berdua keluar 

bersama Kuda Nadpada. 

d) Cerdik 

Ki Bancak dan Ki Doyok tidak hanya suka makan dan bersenang-senang 

saja, akan tetapi mereka berdua juga memiliki watak yang cerdik dalam mengatasi 

masalah. Mereka berdua memiliki siasat yang bagus untuk meyelamatkan 

kerajaan Kediri yang akan diperangi oleh rajanya yaitu Sang Panji. Hal tersebut 

mereka lakukan agar berdamai. Kecerdikan Ki Bancak dan Ki Doyok dapat dilihat 

pada kutipan di bawah ini. 

Tan anduga mring karseng para ji nanging tinungka tan jinatenan. Wus 
kinen piturut age. Lagyeca kang rinembug katalika kang niyup saking 
gagana anjog marang latar jro kadhatun dumrojog tanpa larapan kang 
satunggal warna Sri Balitar Aji satunggal papatihnya. Tan anduga 
mring karseng para ji nanging tinungka tan jinatenan. Wus kinen piturut 
age. Lagyeca kang rinembug katalika kang niyup saking gagana anjog 
marang latar jro kadhatun dumrojog tanpa larapan kang satunggal 
warna Sri Balitar Aji satunggal papatihnya. Yata kagyat kang dulu 
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rehning dereng wonten udani marang Prabu Balitar. Yata Sang Awiku 
Kilisuci aturira mring pra ari, 
Dewi Kilisuci : “Lah punika Yayi Aji, Sang Aprabu Balitar lawan pun 

Patih Lenggot Cuwiri. Yayi prabu nunten timbalana 
kang sedya sumiwi, dene sampun ewet  jro kalbu.” 

Yata agya Nateng Kedhiri mangawe astanira. Sang dhatengan gupuh 
laju tumameng ing ngarsa. cingak sagung sadaya ingkang ningali mring 
warnane sri nata. 

(SPB pupuh Dhandhanggula bait 17-18) 
 

tidak menduga dengan keputusan para raja, tetapi didatangi tidak 
menerangkan. Sudah disuruh segera menurut. Baru saja selesai 
dirundingkan, tiba-tiba turun dari angkasa tanpa landasan menuju 
halaman dalam istana. Yang satu berwujud Sri Raja Balitar dan yang satu 
patihnya. Tetapi mereka adalah sang penyamar, Bancak Doyok yang 
membuat upaya dengan maksud agar benar damai. Lalu terkejut yang 
melihat karena belum mengetahui Prabu Balitar. Lalu Sang Pertapa 
Kilisuci berkata kepada para adindanya,  
Dewi Kilisuci : “Nah Adinda Raja, itulah Sang Prabu Balitar dan 

patihnya Lenggot Cuwiri. Adinda Prabu, segera 
panggillah yang hendak menghadap adapun sudah 
merasa dalam hati.”  

Raja Kediri segera melambaikan tangan. Sang utusan datang tergopoh-
gopoh berjalan di hadapan. Semua yang melihat wajah sang raja 
tercengang. 
 

Kutipan tersebut memaparkan kecerdikan Ki Bancak dan Ki Doyok yang 

mempunyai cara agar kerajaan Kediri dan rajanya tetap berdamai. Cara yang 

mereka lakukan yaitu dengan cara merubah wujud atau menyamar. Ki Bancak 

berubah wujud menjadi Sang Prabu Panji Balitar sedangkan Ki Doyok manjadi Ki 

Kyana Patih Lenggot Cuwiri. Mereka berdua menyamar yang kemudian 

mendatangi kerajaan Kediri dengan tiba-tiba. Semua penghuni kerajaan Kediri 

terkejut dengan kedatangan Sang Panji. Semuanya tidak mengetahui kalau mereka 

adalah sang penyamar, karena memang sebelumnya belum pernah melihat Sang 

Panji Balitar dan patihnya. Raja Kediri menyambut baik kedatangan Sang Panji 

Balitar dan patihnya karena Dewi Kilisuci meyakinkan raja Kediri bahwa yang 
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baru saja datang memang benar Sang Panji dan Patihnya. Semua yang melihat 

tercengang dan kagum dengan ketampanan Sang Panji. 

e) Jujur  

Watak jujur yang dimiliki Ki Bancak dan Ki Doyok dapat dilihat pada 

percakapan diriny dengan Sri Bupati. Hal tersebut dapat dilihat pada kutipan di 

bawah ini. 

Ki Bancak majeng sisirik angucemil lincak-lincak. Mesem kang sami 
ningali. Ingawe dening narendra, Ki Bancak agya nglumpati. Sumebut 
metu ing luhur ngungkuli sirahing Patih. Linggot Cuwiri sru kagyat. 
Kelingan nalika nguni, Ki Bancak duk nunggang pundhak. Ki patih gya 
nekem kuping bok pinindho lir rumuhun. Anggiwar rekyana patih lan 
maksih nekem kupingnya. Sumyak kang sami ningali. Ki patih 
apundirangan supe yen sumiweng aji. Ki Bancak medhak umatur, 
Ki Bancak : “Pukulun sri narapati amba duk wingi leledhang kalantur 

meh prapteng nagri ing Kadhiri. Ulun mulat jawi kitha 
wonten baris andhendheng jejel supenuh mawi tatarup 
tulyasri. Tyas amba ragi sandeya bilih Sang Nateng 
Kadhiri/ arsa metukkaken ing prang mring [98]lampah 
paduka aji. Amba nunten anyalamur pitaken jalma kang 
baris. Sanjangipun sami weca yen punika para patih tuwin 
ingkang para putra dinuteng ratune sami methuk ing 
lampah pukulun. Sagunging para narpati kang munggeng 
Nagari Daha akarsa saeka kapti lan paduka naranata. Jer 
dewa kang angsung wangsit sumarma sami anurut.” 

Yata wau sri bupati mesem aris angandika, 
Sri Bupati : “Apa ora balenjani ingkang kaya aturira?” 
Ki Bancak : “Boten gusti katawis mawi susuguh. Pun Dhoyok ingkang 

anitik amor mantri tengga jodhang galenik angsal cip-icip 
nunten ngajak mring kawula anjiyataken ngaturi dhateng 
paduka pukulun. Pami benjing belenjani gih pun Dhoyok 
ginebugan lan ginantung turut margi.” 

Ki Doyok : “Sira Ki Raka Basuki Ingsun kena ukum gebug. Sira nemu 
apa benjing?” 

Ki Bancak : “Nemu ganjaran mas picis lamun nemu kukum ingwang 
wakil Ki Patih Cuwiri.” 

 
(SPB pupuh Kinanthi bait 1-11) 
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Ki Bancak ditarik maju mengomel meloncat-loncat. Semua yang melihat 
tersenyum. Ki Bancak dipanggil oleh raja, segera melompat tinggi 
melebihi kepala Patih. Lenggot Cuwiri sangat terkejut. Dia teringat 
kejadian dahulu ketika Ki Bancak naik ke punggungnya. Ki Patih segera 
menutup telingan jikalau terulangi lagi kejadian seperti dahulu. Rekyana 
patih menyingkir dan masih menutup telingannya. Semua yang melihat 
merasa heran. Ki patih lingar lupa jika berada di hadapan raja. Ki Bancak 
turun berkata, 
Ki Bancak : “Ki Bancak ditarik maju mengomel meloncat-loncat. 

Semua yang melihat tersenyum. Ki Bancak dipanggil oleh 
raja, segera melompat tinggi melebihi kepala Patih. Lenggot 
Cuwiri sangat terkejut. Dia teringat kejadian dahulu ketika 
Ki Bancak naik ke punggungnya. Ki Patih segera menutup 
telingan jikalau terulangi lagi kejadian seperti dahulu. 
Rekyana patih menyingkir dan masih menutup telingannya. 
Semua yang melihat merasa heran. Ki Patih lingar lupa jika 
berada di hadapan raja. Ki Bancak turun berkata, 

Lalu sri bupati tersenyum manis berkata 
Sri Bupati : “Apa tidak mengingkari janji yang kau katakan?” 
Ki Bancak : “Tidak  Baginda, tampak terlihat jelas sudah membawa 

jamuan. Ki Doyok yang mengetahui. Dia bergaul dengan 
penunggu usungan, boleh mencicipi, lalu mengajak hamba 
mengambilkan dan memberikan kepada Baginda. 
Seumpama besok mengingkari janji, ya Doyok dipukuli dan 
digantung sepanjang jalan.”  

Ki Doyok : “Kau Kakanda Ki Basuki jika saya terkena hukum pukul, 
Kakanda dapat apa nanti?”  

Ki Bancak : “Dapat upah uang picis jikalau mendapat hukumanku 
menggantikan Patih Cuwiri.” 

 
Kutipan tersebut memaparkan kejujuran Ki Bancak dan Ki Doyok yang 

ketika itu dipanggil oleh Sang Raja untuk menghadap. Ki Bancak meloncat-loncat 

dan tidak sadar bahwa yang ada dihadapannya adalah Sang Raja. Kyana Patih 

Lenggot Cuwiri sangat terkejut dan merasa takut melihat Ki Bancak, karena ia 

ingat dengan kejadian dulu yang dilakukan Ki Bancak kepada Kyana Patih 

Lenggot Cuwiri. Dihadapan sang raja Ki Bancak mengaatakan semua yang telah 

ia lakukan bersama dengan Ki Doyok. Mereka mengatakan dengan jujur tanpa ada 
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yang ditutupi. Mendengar pengakuan mereka Sang raja tidak marah dan 

menerima alasan mereka berdua.  

Ki Bancak dan Ki Doyok melakukan penjelmaan atau berubah wujud ketika 

mereka hendak membujuk Retna Galuh Candra Kirana ikut bersama mereka. 

Karena akan datang seorang raja yang sakti mandraguna, kesayangan para dewa, 

dan sangat banyak prajuritnya hendak mengambil Sang Retna Galuh. Setelah 

Retna Galuh menerima bujukan Ki Bancak dan Ki Doyok, Retna Galuh Candra 

Kirana disimpan di cupumanik bersama Retna Onengan. Ketika hendak keluar 

dari istana, Ki Bancak berubah wujud menjadi Prabu Panji Balitar, sedangkan Ki 

Doyok menjelma sebagai Kyana Patih Lenggot Cuwiri. Ketika mereka menjelma 

menjadi Prabu Panji Balitar dan Kyana Patih Lenggot Cuwiri, mereka 

menunjukkan sikap dan watak yang tidak baik. Hal tersebut dapat dilihat pada 

kutipan di bawah ini.  

a) Pandai Merayu 

Kepandaian Ki Bancak yang pandai merayu dapat dilihat pada kutipan 

dibawah ini.  

Bancak Dhoyok wus saeka kapti suruping surya tumameng pura 
anandukken paekane marek ing Retna Galuh. Nuju lenggah lan Dyah 
jinoli sang retna langkung kagyat. Dinangu umatur, 
Ki Bancak : ”Dhuh Dewi ulun tur wikan  lamun wonten 

parangmuka ratu luwih prawira mandraguna Prabu 
Panji Balitar bibisik. Bagus Anom sinihan ing dewa. 
Tanpa wilangan balane samya prawireng kewuh arsa 
ngrurah Praja Kadhiri. Paduka kang sinedya mangku 
wus pupucuk. Sagung praja mancapraja bawah Daha 
lawan ing Janggalamanik kathah kang wus tinawan. 
Samurcane rakanta sang panji datan wonten kawasa 
lumawan. Sanadyan ramanta kabeh para narendra catur 
yekti datan bangkit ing kardi.” 
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Candra Kirana : “Priye Kakang kang mangkana apa ora sira pikir 
supaya wuking mengsah?” 

Ki Bancak : “E lah kula malih yen teyenga atandhing dede wawrate 
cacak ramanta prabu tan kawawa ing prang 
tumandhing. Yen dhahar tur kawula prayogi anungkul.  
Gih lingsem-lingsem punapa jajaragan ngur pundi 
kasoring jurit dhasar Prabu Balitar. 

 
(SPB pupuh Dhandhanggula bait 12-15 ) 

 
Bancak Doyok sudah sepakat ketika matahari terbenam hendak 
memasuki istana, melakukan siasat mendekati Retna Galuh. Kebetulan 
dyah duduk ditandu. Sang retna sangat terkejut. Bancak berkata, 
Ki Bancak : “Wahai Dewi, hamba beritahu jikalau ada ratu musuh 

yang lebih sakti mandraguna bernama Prabu Panji 
Balitar. Dia seorang muda dan tampan, kesayangan para 
dewa. Tidak terhitung prajuritnya yang sangat berani 
melawan bahaya hendak merusak istana Kediri. Adinda, 
yang dikehendaki memangku sudah melapor. Semua 
kerajaan luar negara di bawah kekuasaan Daha dan 
Jenggalamanik sudah banyak ditawan.  Semenjak 
hilangnya Sang Panji, suami Adinda, tidak ada yang bisa 
melawan. Walaupun keempat raja, Ayah Adinda, 
sungguh tidak bisa melawan.” 

Candra Kirana : “Bagaimana Kakanda, seperti itu apa tidak Kakanda 
pikirkan agar musuh mengurungkan niatnya?” 

Ki Bancak : “Jika saja hamba bisa melawan dewa besar? Kakanda 
Prabu tidak bisa bertanding perang. Kalau menurut 
hamba lebih baik tukhluk. Mengapa malu-malu, daripada 
kalah dalam perang melawan Prabu Balitar?. 

 
Kutipan tersebut memaparkan pembicaraan Ki Bancak dengan Retna Galuh 

Candra Kirana ketika sedang membahas tentang kabar mengenai kedatangan 

Prabu Panji Balitar ke kerajaan Kediri. Pada waktu malam hari Ki Bancak dan Ki 

Doyok berencana untuk menemui Retna Galuh Candra Kirana. Tujuannya adalah 

untuk memberitahu bahwa akan datang seorang raja yang sangat sakti 

mandraguna dan sangat ditakuti yaitu Prabu Panji Balitar. Kedatangannya ke 

kerajaan Kediri adalah untuk merusak kerajaan Kediri sekaligus ingin mengambil 

Retna Galuh Candra Kirana. Semua kerajaan luar negara di bawah kekuasaan 
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Daha dan Jenggalamanik sudah banyak ditawan oleh Sang Prabu. Mendengar hal 

tersebut, Retna Galuh Candra Kirana semakin takut. Untuk itu Ki Bancak dan Ki 

Doyok merayu Retna Galuh Candra Kirana supaya takhluk saja kepada Prabu 

Panji Balitar dari pada kalah dalam perang. Karena bujukan mereka berdua 

akhirnya Retna Galuh menerima tawaran Ki Bancak dan Ki Doyok. 

b) Suka Menantang 

Ki Bancak dan Ki Doyok pada waktu ingin mengambil Retna Galuh Candra 

Kirana, mereka berdua melakukan penyamaran. Ki Bancak berubah menjadi 

Prabu Panji Balitar, sedangkan Ki Doyok berubah menjadi Kyana Patih Lenggot 

Cuwiri. Ketika dalam penyamaran Ki Bancak dan Ki Doyok suka sekali 

menantang kepada Retna Kenakawulan yang merupakan pemimpin pasukan 

wanita yang menjaga Retna Galuh Candra Kirana. Watak yang suka menantang 

yang dimiliki Ki Bancak dan Ki Doyok dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Sang kusuma tanpa ingandukanira kapitemen ing jurit. Gya angayat 
cakra lumepas tibeng jaja, gumadhug datan nedhasi. Rekyana patya 
gumuyu marepeki. 
Ki Bancak : “Solahira kinarya karagan-ragan lir ngungrum mamalad 

sih.” 
Sang retna sru merang tan panon rat idhepnya saput tyas niba ing siti 
dahat kantaka rinebat maring cethi. Sang mancala warna asru 
asusumbar, 
Ki Bancak : “Eh towang wong Kadhiri, tan ana wong lanang? Mung 

wadon paksa lancang kumawani marang mami. Ajar 
kelangan Galuh lan Ragilkuning ingsun gawa. Ayo yen 
nyata prawira nusula sun anteni! Ingsun ratu dibya asekti 
mandraguna Narendra Nungsa Tambini Panji Balitar.” 

Wus telas denira ngling. Dyan umesat kakalih napak gagana purna 
warna sajati. Dhoyok lawan Bancak sumedya apapanggya lan ingkang 
lilingsen aji. Wus pinanggihan neng paningrating puri. Bancak Dhoyok 
sajarwa laksananira denya nandukken sandi. Sampun lebda karya. Dyah 
Galuh lan Onengan winot aneng cupumanik, mangke sumangga den 
bangkit aben manis. 



182 

 

 

(SPB pupuh Durma bait 14-19) 
 

Sang Putri tidak menghiraukan dan bersungguh-sungguh melawan. 
Segera menarik cakra dilepaskan jatuh di dada patih tetapi tidak mempan. 
Rekyana patya tertawa mendesak, 
Ki Bancak : “Tingkahmu adalah pekerjaan sia-sia seperti merayu 

meminta belas kasihan.” 
Sang Retna marah melawan tanpa melihat dunia sampai akhirnya sangat 
pingsan jatuh di tanah dan direbut oleh abdi perempuan.  Sang penyamar 
menantang, 
Ki Bancak : “Hai orang Kediri, apa kosong tidak ada lelaki? Hanya ada 

wanita, itu pun lancang berani kepadaku. Belajarlah 
kehilangan Galuh dan Ragil Kuning yang aku bawa. Ayo, 
jika benar pemberani menyusullah, Aku tunggu! Aku ratu 
sakti mandraguna Panji Balitar, Raja Nusa Tambini.” 

Selesai berkata,  keduanya terbang ke angkasa berubah wujud semula. 
Bancak dan Doyok berniat menemui raja. Setelah bertemu di serambi 
istana, Bancak Doyok sudah selesai pekerjaanya menerangkan seperti 
yang direncanakan. Dyah Galuh dan Onengan dimasukkan ke dalam 
cupumanik, terserah nanti biar bangkit dengan manis.  
 

Kutipan tesebut memaparkan pembicaraan Ki Bancak sang penyamar 

dengan Retna Kenakawulan. Ketika Ki Bancak sudah mengambil Retna Galuh 

Candra Kirana dan dimasukkan kedalam cupumanik astagina, ia dengan sengaja 

membuat huru-hara agar diketahui siapa yang mengambil Retna Galuh Candra 

Kirana. Pada waktu mengetahui rajanya dicuri, Retna Kenakawulan sangat marah 

dan tidak terima. Langsung saja ia mengeluarkan cakra dan dilepaskan di dada Ki 

Bancak akan tetapi tidak mempan. Ki Bancak hanya tertawa melihat kejadian 

tersebut. Ki Bancak justru menantang dan bersikap sombong kepada Retna 

Kenakawulan. Ki Bancak menantang Retna Kenakawulan untuk menyusul dirinya 

apabila dirinya seorang wanita yang pemberani. Kemudian Ki Bancak dan Ki 

Doyok terbang ke angkasa dan menemui sang raja. Keduanya menceritakan 

semua kejadian yang mereka alami sesuai dengan rencana. 
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c) Pandai Berpura-pura 

Ki Bancak dan Ki Doyok sangat cerdik dan licik, kelicikannya dapat dilihat 

dari kepandaiannya ketika berpura-pura. Kepandaiannya keduanya dalam berpura-

pura dapat dilihat pada kutipan di bawah ini. 

Duk miyarsa Panji Nom dahat bramantya sinamunayeng wadi. Kang 
garwa ingagnya anentremken sarira. Sandika manjing jinemrik. Sang 
panji medal mring pura yun pupulih. Dahat ngungun anon Dhoyok 
lawan Bancak niba tangi lan nangis. Nulya pinarpekan inguwuh wantya-
wantya tinanya ora nauri pijer karuna sasambate druwili, 
Bancak lan Doyok : “Lae biyung dene jeng pangeran murca? Andadak 

ingkang kari ginawa ing dhusta. Awak bakal 
kapiran. Sapa ingkang ngingoni mring 
raganingwang? Satemah brongta kingkin. 

 
(SPB pupuh Durma bait 27-19) 

 
Ketika mendengarnya, sang panji sangat marah tetapi disembunyikan. 
Sang isteri segera meredakan amarahnya. Baiknya ke luarlah. Sang panji 
ke luar istana hendak membalas. Sangat heran melihat Doyok dan 
Bancak jatuh bangun dan menangis. Lalu ditambah dengan dipanggil 
berulang kali dan ditanya tidak menjawab. Senantiasa mengeluh terus-
menerus, 
Ki Bancak dan Doyok : “Aduh ibu, mengapa sang pangeran hilang? 

Tiba-tiba yang baru terjadi, sang putri dibawa 
penculik. Aku akan telantar. Siapa yang akan 
mengurusku? Akhirnya gila karena sedih.” 

 
Kutipan diatas menunjukkan kepandaian Ki bancak dan Ki Doyok dalam 

berpura-pura. Keduanya mampu berpura-pura merasa sedih dan kehilangan ketika 

mereka mengetahui Retna Galuh Candra Kirana beserta Retna Onengan diambil 

oleh sang pencuri yaitu Prabu Panji Balitar. Ki Bancak dan Ki Doyok menangis 

dan menampakkan kesedihan yang amat sangat. Padahal mereka berdua adalah 

pelaku dari semua itu. Mereka berdualah yang mengambil Retna Galuh dan Retna 

Onengan. 
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Berdasarkan pemaparan watak Ki Bancak dan Ki Doyok tersebut dapat 

disimpulkan bahwa Ki Bancak dan Ki Doyok merupakan tokoh yang menduduki 

dua fungsi. Ketiak menjadi Ki bancak dan Ki Doyok mereka mempunyai watak 

ceroboh, cerewet, humoris, cerdik, dan jujur. Sedangkan ketika mereka 

melakukan terjadi perubahan pada sifat atau watak pada diri mereka. Sifat atau 

watak tersebut yaitu pandai atau suka merayu, suka menantang, dan pandai 

berpura-pura. 
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Pelukisan  
Tokoh 

Tokoh  
Antagonis 

Tokoh  

Protagonis 

Kyana Patih Lenggot Bawa 

Prabu Panji Balitar 

Prabu Keswara 
 

Adipati angrimongbuntal 

 Panji Carangwaspa 
 

Prabu Lembu Amijaya 

Dyan Andaga 
 
Prabu Bramakumara 
 
Raja Manggada 
 

Retna Surenggrana 
 
Kyana Patih Lenggot Cuwiri 
 
Nyi Lenggot Bawa 
 
Panji (Dhadhapwasesa) 
 
Ki Bancak Doyok 
 

Retna Kenakawulan 
 
Prabu. Jenggala 
 

Perusak, suka mengancam, pemberani, keras kepala, sombong, 
pembohong 
 

sombong 

Sombong 

Sombong, pandai berpura-pura 

Pemarah, sombong, pendendam, emosional, penyayang 

Emosional 

Pendendam, emosional 

Pendendam 

Galuh Candra Kirana Patuh, penyayang, sabar 

Emosional 

Mudah putus asa, penyabar, penyayang 

Cerdik, sombong, sakti, penyabar, patuh, pemberani, penakut 

Penyayang 

Penyabar, penyayang, suka menolong, patuh, percaya diri 
 
Pandai merayu, suka menantang, pandai berpura-pura, ceroboh, cerewet, humoris, 
cerdik, jujur 

Pemberani, pemarah, keras kepala 

Bijaksana   

Kuda Nadpada 
 
Kuda Sarjana 
 

Pemberani dan tegas, cermat 
 
Patuh  

Arya Dhadhali 
 

Pemberani, pantang menyerah 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pelukisan tokoh 

dan fungsi tokoh dalam Serat Panji Balitar dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Pelukisan tokoh dalam Serat Panji Balitar berdasarkan fungsi penampilannya 

dapat dibedakan menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Pemilihan 

analisis tokoh tersebut didasarkan atas penggambaran tokoh yang ditonjolkan 

sejak awal sampai akhir cerita. Tokoh protagonis dalam Serat Panji Balitar 

yaitu Retna Galuh Candra Kirana mempunyai watak patuh, penyayang, dan 

sabar. Retna Surengrana mempunyai watak mudah putus asa, penyayang, dan 

penyabar. Kyana Patih Lenggot Cuwiri mempunyai watak cerdik, sombong, 

sakti, penyabar, patuh, pemberani, dan penakut. Prabu Dhadhapwasesa 

mempunyai watak penyabar, penyayang, suka menolong, patuh, percaya diri. 

Ki Bancak dan Ki Doyok mempunyai watak pandai merayu, suka menantang, 

pandai berpura-pura, ceroboh, cerewet, humoris, cerdik, jujur. Pangeran Kuda 

Nadpada mempunyai watak cermat, pemberani dan tegas. Pangeran Kuda 

Sarjana mempunyai watak patuh. sedangkan Retna Kenakawulan mempunyai 

watak pemberani, pemarah, dan keras kepala.  

 

Sedangkan tokoh antagonis dalam Serat Panji Balitar yaitu Prabu Panji 

Balitar mempunyai watak perusak, suka mengancam, pemberani, keras 
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kepala, sombong dan pembohong. Kyana Patih Lenggot Bawa mempunyai 

watak pemarah, sombong, pendendam, emosional, dan penyayang. Prabu 

Keswara mempunyai watak sombong. Adipati Angrimongbuntal mempunyai 

watak sombong dan pandai berpura-pura. Panji Carangwaspa mempunyai 

watak pendendam dan emosional. Prabu Lembu Amijaya mempunyai watak 

pendendam. Dyan Andaga mempunyai watak emosional. Prabu 

Bramakumara mempunyai watak sombong. Sedangkan Raja Manggada 

mempunyai watak emosional. 

2. Tokoh yang berfungsi dalam Serat Panji Balitar adalah Retna Surengrana dan 

Ki Bancak dan Ki Doyok. Tokoh Retna Surengrana berfungsi dalam cerita 

ketika ia berubah wujud menjadi laki-laki yang bernama Panji Balitar. Tidak 

hanya perubahan wujud yang ia alami, akan tetapi perubahan watak juga 

terjadi pada tokoh tersebut. Watak yang dimiliki Retna Surengrana yaitu 

pendendam, sedangkan ketika menjadi Panji Balitar mempunyai watak 

perusak, suka mengancam, pemberani, keras kepala, sombong, dan 

pembohong. Ketika berubah wujud ke bentuk aslinya sebagai seorang 

perempuan, watak yang dimiliki yaitu penyabar dan penyayang.  

Selain tokoh Retna Surengrana, tokoh Ki Bancak dan Ki Doyok juga 

merupakan tokoh yang berfungsi dalam cerita Panji Balitar. Ki Bancak 

melakukan penjelmaan sebagai Prabu Panji Balitar, sedangkan Ki Doyok 

menjelma sebagai Kyana Patih Lenggot Cuwiri. Penjelmaan yang mereka 

lakukan yaitu ketika hendak mengambil Retna Galuh Candra Kirana dan 

Retna Onengan untuk ikut bersama mereka. Ketika menjelma watak yang 



188 

 

 

dimiliki Ki Bancak dan Ki Doyok yaitu pandai merayu, suka menantang, dan 

pandai berpura-pura, sedangkan ketika menjadi wujud asli, watak yang 

dimiliki yaitu humoris, ceroboh, cerdik, dan jujur. Penjelmaan yang mereka 

lakukan menjadikan dirinya mempunyai watak yang berbeda pula. Dari 

perbedaan watak yang mereka miliki membuat mereka berfungsi dalam cerita 

tersebut dan mempengaruhi jalannya cerita. 

 

5.2 Saran 

Hasil penelitian mengenai pelukisan tokoh dan fungsi tokoh dalam cerita 

Panji Balitar ini seyogyanya dapat dijadikan sebagai acuan dalam penulisan karya 

sastra sejenis dalam kaitannya dengan penerapan teori tokoh dan penokohan. 

Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau materi ajar dalam 

pembelajaran bahasa dan sastra Jawa terutama yang berkaitan dengan karya sastra 

khususnya serat Panji. 
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Unit-unit Naratif Cerita Panji Balitar 

1. Para madu dan istri Panji menyusun siasat untuk membuat huru-hara. 

2. Pasukan dipimpin oleh Raden Kuda Nadpada dan didampingi oleh Raden 

Kuda Sarjana. 

3. Retna Surengrana bersemedi meminta kepada Hyang Jagad Nata Udipati 

agar diberi wujud pria yang tampan, mirip dengan sang Panji dan diberikan 

kesaktian. 

4. Permintaan Retna Surengrana dikabulkan dan diberi nama Narpati Panji 

Balitar. 

5. Narpati Panji Balitar diberi teman seorang raksasa yang bernama Kyana 

Patih Lenggot Cuwiri. 

6. Para putri madu sangat takjub melihat ketampanan Retna Surengrana yang 

menyerupai Panji. 

7. Ketika hari senin, Prabu Panji Balitar dihadap dibalai penghadapan untuk 

memimpin rapat. 

8. Prabu Panji Balitar mengangkat anak para bupati yang berada di luar 

kerajaan dan 14 orang dijadikan bupati. 

9. Prabu Panji Balitar mengutus Kyana Patih Lenggot Cuwiri untuk segera 

memilih punggawa yang baik dan membuat surat kepada negara Daha dan 

negara Bali. 

10. Kuda Nadpada dan Kuda Sarjana diperintah untuk memimpin pasukan 

perang di Nusa Tambini. 

11. Pagi-pagi sekali berangkatlah Kyana Patih dan empat puluh ribu prajuritnya 

beserta kedua senapati dan sebagain punggawanya untuk berperang. 

12. Ketika berada ditengah-tengah perjalanan Kyana Patih menyingkir dengan 

sembunyi-sembunyi ke gunung Patunggangan untuk meminjam sebuah 

pusaka kepada ayahnya. 

13. Setelah bertemu dengan kedua orang tuanya dan meminjam pusaka, Kyana 

Patih kembali ke barisan dan menceritakan semua kejadian yang ia alami 

kepada Raden Kuda Nadpada. 



 

 

 

14. Kuda Nadpada sangat bersemangat dan menyuruh Kyana Patih Lenggot 

Cuwiri untuk membedah Nusa Tambini. Segera mereka memerintahkan 

Aryo Perangbakat dan Aryo Sela Prabata menabuh tanda. 

15. Semua prajurit berangkat setelah tanda ditabuh dengan bermacam-macam 

kendaraan. 

16. Mereka sampai di Muara erbangi. 

17. Prabu Jaya Sutikna beserta prajuritnya menghampiri Kyana patih Lenggot 

Cuwiri dan kedua senapatinya. 

18. Prabu Jaya Sutikna bersedia membantu dan memberikan perahu dalam 

peperangan. 

19. Semua prajurit menaiki kapal yang dipimpin oleh Prabu Jayasutikna beserta 

semua prajuritnya, karena mereka sudah mengetahui jalannya. 

20. Semua prajurit dan pemimpin sudah sampai di Nusa Tambini. 

21. Bupati Nusa Tambini yang bernama Prabu Kiswara sangat marah dan 

terkejut mendengar kedatangan musuh besar dari kerajaan Erbangi, yang 

dipimpin Prabu Jayasutikna. 

22. Bupati Nusa Tambini memerintah Patih Kiswa Balabak untuk memanggil 

dan mengerahkan prajurit. 

23. Ki Patih Kiswa Balabak malam hari menyiapkan barisan beserta para 

bupati. 

24. Sri Raja Nusa Tambini sudah turun dari istana dengan menaiki kuda, 

kemudian memberi perintah untuk memberi tanda dan memberangkatkan 

prajurit. 

25. Ki Patih segera memanggil semua prajurit, prajurit kecil sudah berangkat, 

sebagai pemimpin perjalanan yaitu keempat bupati dengan 10 ribu prajurit 

dan bupati di Jong Bibis. 

26. Prajurit raja Erbangi sudah bertemu berhadap-hadapan, prabu Jayasutikna 

memerintahkan prajurit untuk segera dan jangan ragu-ragu menyerang. 

27. Perang antara negara Erbangi dan Nusa Tambini akhirnya terjadi. 

28. Para prajurit Nusa Tambini merasa kelelahan dan akhirnya mundur. 

29. Adipati Umbakbangkat dan Adipati Angrimongbuntal tetap bertanding. 



 

 

 

30. Dyan Kuda Nadpada dan Kuda Sarjana diberitahu jika prajurit didepan 

sudah mulai berperang di medan perang. Tetapi prajurit Erbangi banyak 

yang kalah bertanding. 

31. Kuda Nadpada sangat marah dan memerintahkan Adipati Perangbakat dan 

Sela Arga untuk menolong perang. 

32. Kyana Patih Lenggot Cuwiri segera diutus untuk terbang dan mengawasi 

peperangan. 

33. Arya Angrimongbuntal berpura-pura kalah dan memerintahkan prajurit 

kecilnya membubarkan diri karena musuh datang tanpa dihitung dan tidak 

bisa dikendalikan.  

34. Prabu Kiswara tidak menduga dan terkejut kalau prajuritnya kalah dalam 

perang. 

35. Akhirnya kerajaan Nusa Tambinimundur dalam peperangan. Semua prajurit 

diperintahkan bubar dan berjaga-jaga ke semua penjuru istana. Lubang 

pertahana sudah di isi air. 

36. Musuh datang mengepung, penjagaan kerajaan Nusa Tambini semakin 

ketat. 

37. Prabu Kiswara sangat marah mendengar semua istana sudah dikepung oleh 

Erbangi yang meminta pertolongan kepada kerajaan Blambangan. 

38. Meskipun sudah dikepung Prabu Nusa Tambini tidak juga menyerah  

padahal, sudah diperingatkan justru bersedia melawan. 

39. Prajurit Erbangi ketika pagi datang melakukan peperangan terhadap 

kerajaan Nusa Tambini, akan tetapi karena kuatnya benteng pertahanan dan 

lubang pertahanan ditutup , peperangan hanya saling melempar panah dan 

tulup saja. 

40. Sudah empat malam prajurit yang berada di dalam masih bertahan. Prabu 

Tambini berkeliling. 

41. Kyana Patih Lenggot Cuwiri berpendapat untuk melubangi benteng 

pertahana dengan cara melubangi tanah. 

42. Kuda nadpada setuju dengan usulan Kyana Patih Lenggot Cuwiri dan segera 

memerintahkan untuk melubangi benteng pertahnan. 



 

 

 

43. Keesokan harinya semua prajurit sudah siap berperang. 

44. Bermacam-macam senjata sudah siap merambakcepat dan menakutkan. 

45. Ketika malam hari, Kyana Patih Lenggot Cuwirisegera bertindak dengan 

pusaka sarung Purasani dimulai. Pekerjaannya tidak terlihat oleh musuh. 

46. Sekitar tengah malam penggaliannya sudah sampai dibawah istana. Kyana 

Patih Lenggot Cuwiri segera melubangi halaman dalam istana, setelah 

berlubang Kyana Patih Lenggot Cuwiri keluar sendirian. 

47. Kyana patih Lenggot Cuwiri keluar menuju tempat tidur sang Prabu 

Kiswara yang sedang tertidur pulas karena tersirap. 

48. Pergelangan tangan sang Prabu Kiswara diikat dengan cindai dan dibawa 

kehalaman. 

49. Seluruh prajurit yang menjaga istana sudah disirap. 

50. Ketika pagi tiba prajurit Erbangi keluar berbondong-bondong dari lubang 

tersebut dan musuh masih tertidur. 

51. Semua istana kerajaan Nusa tambini sudah dikepung oleh pasukan kerajaan 

Erbangi. 

52. Raja Erbangi mendekat disamping sang Prabu Nusa tambini yang diikat 

pergelangan tangannya. 

53. Prabu Nusa tambini terperanjat melihat tangannya diikat. Dia ingin meronta 

tetapi tidak bisa bergerak 

54. Raja Erbangi menyuruh raja Nusa Tambini untuk tidak meronta dan 

memohon ampunlah kepada pangerannya. 

55. Sang Prabu Nusa Tambini menerima tawaran untuk menyerah kalah kepada 

kerajaan Erbangi. 

56. Sangan pangeran menyuruh melepaskan sang raja, setelah bebas sang raja 

tergesa-gesa ingin menyembah. 

57. Semua prajurit segera dibangunkan. 

58. Sang Senapati dari Nusa Tambini berlayar disamudra. Kapal berjalan 

berurutan semakin bertambah besar kekuatannya sejak bertambah dua prabu 

diantara seratus ribu prajurit. 

59. Tiba dimuara Blambangan segera mendarat dari samudra. 



 

 

 

60. Memberitahu utusan agar segera melapor kepada sang Panji Balitar, bahwa 

kedua prabu Nusa Tambini dan Erbangi sudah takhluk maka keduanya 

mengikuti perjalanan. 

61. Keesokan harinya, Panji Balitar ke luar dihadap prajurit lengkap dengan 

punggawa dan raja istana. 

62. Kyana Patih lenggot Cuwiri, Prabu Erbangi, dan Prabu Nusa Tambini 

menghadap raja dan menyembah bersama-sama. Semuanya tercengang 

ketika melihat Panji Balitar, roman mukanya bercahaya seperti bulan 

purnama tidak jelas kalau samaran. 

63. Prabu Kiswara diperintah agar menyatakan jika sang Panji Balitar beristana 

di Nusa Tambini. Prabu Nusa Tambini merasa senang dan menyetujui hal 

tersebut kemudian pergi ke istana untuk memberitahu kepada semua raja 

tentang hal tersebut. 

64. Setelah berunding selama tujuh hari, kepergian Panji Balitar benar-benar 

ingin merusak kerajaan Kediriyang bertujuan untuk mengambil Retna Galuh 

Candra Kirana yang ditinggal oleh sang Panji, suaminya. 

65. Rekyana Patih Lenggot Cuwiri diutus mengantarkan surat ke kerajaan 

Kediri. 

66. Ketika surat sudah jadi, Kyana Patih cepat terbang sendirian ke langit. Prabu 

Panji Balitar mengikuti di belakang dengan Prabu Erbangi dan Prabu 

Kiswara sebagai petunjuk jalan. 

67. Para prajurit, punggawa, dan para raja berjalan menuju kerajaan Kediri 

untuk berperang mengambil Candra Kirana. 

68. Semua mantri pinggiran memberitahu kepada raja Kediri dan raja Jenggala 

jika ada musuh datang. Dia adalah seorang raja besar yang selalu berperang 

bernama Panji Balitar raja Nusa Tambini. 

69. Ketika mendengar kabar itu, raja Kediri dan Jenggala sangat heran dan 

bercampur sedih teringat putranya yang hilang. 

70. Prajurit dipanggil agar bersiap perang, semuanya sudah bersiap-siap. 

71. Kembali ke cerita perjalanan Nusa Tambini membangun peristirahatan dari 

pagar duri yang kokoh dirakit menjadi bangunan istana. 



 

 

 

72. Diceritakan kedua jenaka Ki Bancak dan Ki Doyok, mereka sepakat ketika 

matahari terbenam hendak memasuki istana, melakukan siasat mendekati 

Retna Galuh Candra Kirana. 

73. Bancak dan Doyok bertemu dengan sang Retna dan ia sangat terkejut. 

Bancak memberitahu kepada Retna Galuh bahwa akan ada seorang raja 

yang sakti mandraguna bernama Panji Balitar akan mengambil dirinya. 

74. Mendengar hal tersebut Retna Galuh sangat takut dan bingung. 

75. Ki Bancak Doyok membujuk Retna Galuh dan Retna Onengan untuk ikut 

bersamanya agar aman. 

76. Retna Galuh dan Onengan menuruti permintaan Ki Bancak Doyok.  

77. Setelah berkata Ki Bancak doyok keluar dengan membawa cupumanik 

astagina yang berisi Retna Galuh dan Onengan. 

78. Sang Retna Kenakawulan ketika malam memanggil prajuritnya, 

diperintahkan berwaspada terhadap bahaya. Empat ratus prajurit perempuan 

diberi maklumat agar menjaga dalam istana.  

79. Alkisah Ki Bancak dan Doyok pada malam hari masuk ke dalam istana, 

tidak ada yang melihat begitu juga dengan Retna Kenakawulan yang selalu 

berkeliling istana. 

80. Setelah berhasil membujuk Retna Galuh dan Onengan, Ki bancak keluar 

dari istana dan menyamar sebagai Panji Balitar dan Kyana patih Lenggot 

Cuwiri \. Keduanya berniat kepada Retna Kenakawulan agar direbut dengan 

paksa di perang agar tersiar di Nusantara. 

81. Ki Bancak dan Doyok yang menyamar segera keluar istana menuju hadapan 

Dyah Kenakawulan. 

82. Dyah Kenakasasi terkejut mengira hanya pencuri, tetapi diduga pencurinya 

adalah raja karena berwajah tampan. 

83. Dyah Kenakawulan berkata lantang mendesak Ki Bancak dan Doyok yang 

menyamar untuk menyerah dan mengaku. 

84. Terjadi perkelahian antara Retna Kenakawulan dan sang penyamar. Sang 

Retna Kenakawulan kalah. 



 

 

 

85. Sang Retna kalah dan akhirnya pingsan jatuh ditanah dan direbut oleh abdi 

perempuannya. 

86. Selesai berkata, Ki Bancak Doyok terbang ke angkasa berubah wujud ke 

wujud aslinya. 

87. Ki Bancak Doyok berniat menemui raja. Setelah bertemu diserambi istana, 

Bancak Doyok sudah selesai pekerjaannya menerangkan seperti yang 

direncanakan. Retna Galuh Candra Kirana dan Onengan dimasukkan ke 

dalam cupumanik, terserah biar nanti bangkit dengan manis. 

88. Prabu Panji Balitar sangat senang setelah mengetahui semua rahasianya, 

keduanya segera terbang. 

89. Dalam istana kerajaan Kediri gempar kebingungan karena berhambur kabar 

mendapat berita jika Retna Galuh dan Onengan dibawa penculik gemuruh 

suara tangis. 

90. Ketika masih tertidur pulas, sang Panji Muda terkejut mendengar isak 

tangis. Kemudian is bangun dengan cepat memasuki istana. 

91. Ketika bertemu dengan abdi perempuan yang memberitahu jika istrinya 

sang Retna berperang melawan penculik, kalah dan pingsan. 

92. Jungut segera masuk mengetahui istrinya masih pingsan. Dia berdoa dan 

bingung kenapa bisa terjadi seperti ini. 

93. Akhirnya sang Retna sadar dan menceritakan semua kejadinnya. 

94. Ki bancak berpura-pura tidak tahu dengan kejadian tersebut, mereka berdua 

berpura-pura sedih, menangis dan terus-menerus mengeluh merasa 

kehilangan Retna Galuh dan Onengan. 

95. Panji Carangwaspa sangat marah mengetahui hal tersebut dan hendak 

mencari Panji balitar untuk bertanding. 

96. Ki Bancak menasihati sang Panji Jungut untuk tidak melawan Panji balitar 

karena tidak akan menang karena sang Prabu Panji Balitar itu direstui dewa. 

97. Mendengar hal itu Panji Muda sangat marah. 

98. Akhirnya Ki Bancak menjelaskan semua rahasia yang sebenarnya kepada 

Panji Muda. Ia sangat lega setelah mengetahui rahasia tersebut. 



 

 

 

99. Panji Muda memberitahu kepada ayahandanya tentang semua 

kebenarannya. 

100. Selesai bicara Ki Bancak dan Doyok pergi bersama-sama. Ki Bancak 

hendak menjemput perjalanan Patih Cuwiri yang sedang berada di hutan 

lebat. 

101. Bancak mengeluh serta menendang. Ki Patih roboh, dipegang dan diremas-

remas hidungnya, mengeluh kesakitan. Bancak menuduh Kyana Patih 

mencuri sang Retna Galuh. 

102. Kyana Patih mengelak. Ki Bancak tidak percaya. Akhirnya Kyana Patih 

mampu melarikan diri dari Ki Bancak yang menuduhnya. 

103. Kyana Patih sampai di balai penghadapan. Disana ia menceritakan semua 

kejadian dari awal sampai akhir kepada rajanya.  

104. Tiba-tiba Bancak dan Doyok datang menghadap sang raja. Melihat Kyana 

Patih, Ki Bancak tetap menuduh Kyana Patih seorang pencuri. Ki Patih 

dipaksa mengaku. 

105. Semua yang mendengar tertawa gemuruh dengan tuduhan Ki Bancak 

kepada Kyana Patih.  

106. Prabu Panji Balitar tiba-tiba berkata kalau sebenarnya Retna Galuh dan 

Retna Onengan ada bersamanya.  

107. Ki Bancak Doyok ingin mengabdi kepada Panji Balitar. 

108. Sri raja Panji Balitar menerima Bancak dan Doyok untuk menjadi abdi setia 

raja Jenggala dan sang Pangeran Panji. 

109. Sang Panji Balitar mengutus Raden Kuda Sarjana untuk menulis surat yang 

ditujukan kepada kerajaan Kediri dan yang mengemban surat adalah Kyana 

Patih Lenggot Cuwiri. 

110. Surat sudah diterima oleh raja Kediri, dan semua punggawa beserta raja 

Jenggala berunding mengenai hilangnya Retna Galuh dan Ragil Kuning 

yang diculik oleh Panji Balitar. 

111. Ada yang memberitahu jika sang Prabu Nusa Tambini sudah datang hendak 

perang kuku. 



 

 

 

112. Ki Patih Kudanawarsa dan Ki Patih Jayabadrake kerajaan Kediri disuruh 

mengundang prajurit agar bersiap dengan pakaian perang, dan semua 

keluarga ditata dan ditugaskan ke Urawan dan Singasari. 

113. Surat yang berasal dari Panji Balitar untuk raja Kediri adalah adalah 

memberitahukan kepada raja Kediridan raja Jenggala, bahwa Rertna Galuh 

dan Ragil Kuning sudah berada ditangan Panji Balitar dan sudah diperistri. 

Untuk itu Panji Balitar meminta kerelaan raja Kediri supaya Retna Galuh 

bersama Panji Balitar dengan begitu negaranya akan selamat. Sebaliknya 

apabila raja Kediri tidak rela terserah apapun yang akan dilakukan akan 

dilayanai. 

114. Surat dibalas oleh raja Kediri dan dititipkan kepada Kyana Patih Lenggot 

Cuwiri. Namun, diluar pintu masuk, Patih cuwiri dihadang oleh Dyan 

Andaga. 

115. Dyan Andaga tidak terima dengan isi surat tersebut dan ingin menghajar 

Patih Cuwiri, ingin meminta telinganya sebelum ia kembali ke Nusa 

Tambini. 

116. Terjadi peperangan antara Kyana Patih dengan Arya Dhadhali. Akan tetapi 

Kyana Patih Lenggot Cuwiri tetap melanjutkan perjalanannya menuju Nusa 

Tambini. 

117. Di kerajaan Kediri, ketika itu sedang ada rapat, tiba-tiba sang Dewi Kilisuci 

muncul. ia bertanya ada apa yang terjadi. 

118. Sang Prabu menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya kepada Dwija Kilisuci. 

119. Dwija Kilisuci menjelaskan semua tentang Panji balitar, dan akhirnya 

kerajaan Kediri mau berdamai. 

120. Arya Wukirsari diperintah untuk mempersiapkan segala sesuatu untuk 

menyambut kedatangan Panji Balitar ke kerajaan Kediri. 

121. Baru saja dirundingkan, tiba-tiba turun dari angkasa tanpa landasan menuju 

halaman dalam istana, yang satu berwujud Panji Balitar dan yang satu 

patihnya. Tetapi mereka adalah sang penyamar. Bancak dan Doyok yang 

membuat upaya dengan maksud agar berdamai. 



 

 

 

122. Semua yang melihat kedatangan sanga penyamar tersebut terkejut karena 

memang mereka belum pernah melihat raja Balitar. 

123. Dwi Kilisuci menjelaskan kepaada raja Kediri dan para punggawanya 

bahwa yang datang tersebut adalah Panji balitar beserta patihnya. 

124. Raja Kediri segera melambaikan tangan dan menyambut kedatangan raja 

Balitar. 

125. Diceritakan yang menyamar raja, setelah diperistri oleh raja Kediri dan 

sudah diterima oleh semua yang menghadap, lalu menyembah memohon 

diri dan sesampainya di luar ki Patih segera menjejak di angkasa.  

126. Kerajaan Kediri menyiapkan semua pasukannya untuk menjemput 

kedatangan Panji Balitar. 

127. Kudanawarsa diutus untuk menjemput Panji Balitar. 

128. Lalu sang Panji balitar tersenyum seraya memuji, sang Panji menuju teratak. 

Para putri bertemu dengan Dyan Brajanata, Arya Wukirsari dan 

keluarganya.  

129. Para arum dibelakang diikuti oleh Ragil Kuning mendekat kepada Ibu Suri, 

memberi hormat dan diciumi bergantian. 

130. Sedang nyaman duduk ditengah istana, tiba-tiba terhenti dengan datangnya 

Sang Panji Carangwaspa dan Dyan Kenakawulan, bertiga dengan Sang 

Prabu Suryadatwa dan Manggada melangkah dihadapan. 

131. Raja Manggada meminta ijin kepada raja Kediri untuk menyusul perang ke 

negeri Jambi. 

132. Lalu prabu Jenggala mengijinkan raja Manggada menyusul ke Jambi, 

sekalian memastikan mengenai keberadaan Panji. 

133. Raja Kediri menyembung dan berpesan kepada raja Manggada, beliau diberi 

surat yang merupakan tanda dari raja Kediri. Surat perintah tersebut 

ceritanya jika benar dia adalah Panji segeralah berikan surat tersebut, jika 

bukan segeralah pulang. 

134. Raja Panji Balitar juga meminta ijin untuk segera pergi karena ingin 

menyerang negeri Makasar. Akan tetapi raja Kediri tidak menyetujui hal 

tersebut karena masih rindu terhadap anak-anaknya. 



 

 

 

135. Raja Panji Balitar tetap memaksa untuk pergi karena sudah tidak sabar ingin 

berperang dengan kerajaan Makasar yaitu Prabu Bramakumara. 

136. Para istri mengantarkan kepergian para raja dan prajuritnya. Panji balitar ke 

Makasar beserta prajuritnya sedangkan Raja Manggada ke Jambi. 

137. Raja Manggada sudah sampai di muara kerajaan Jambi. 

138. Ketika raja sedang bercakap-cakap, tiba-tiba terhenti dengan kedatangan 

utusan raja Manggada. Utusan diantarkan Patih Jambi menghadap raja. 

139. Sri raja Dhadhapwasesa memperbolehkan utusan raja Manggada untuk 

bertemu. 

140. Utusan memberi hormat dan kemudian menyampaikan perintah rajanya 

yang ingin bertemu dengan Prabu Dhadhapwasesa. 

141. Prabu Dhadhapwasesa menolak permintaan raja Manggada dan menyuruh 

utusan pulang ke kerajaannya. 

142. Utusan segera memberi hormat dan berpamitan pulang. 

143. Utusan sampai dikerajaan Manggada. Utusan menyampaikan pesan kepada 

raja Manggada bahwa raja Dhadhapwasesa menolak untuk bertemu dengan 

raja Manggada. 

144. Sri bramakumara murka dan menanyakan alasan kenapa Prabu 

Dhadhapwasesa menolak bertemu dengannya. 

145. Kemudian ganti cerita. Prabu Dhadhapwasesa di malam hari bertemu 

dengan sembunyi-sembunyi dari para ratu yang diiringi oleh Wirun, mereka 

berdua menuju Manggada, tiba-tiba terhenti dengan kedatangan Sang Panji 

menuju hadapan raja. 

146. Raja manggada bercerita kepada Prabu Dhadhapwasesa, memberitahu pesan 

para ayahandanya yang berada di Daha dan memberikan surat. Surat sudah 

diterima Panji. sang Panji kasihan kepada orang tuanya, sang Panji seperti 

menyesal setelah surat dibacanya dengan teliti. 

147. Panji (Dhadhapwasesa) berkeinginan pergi ke Jawa untuk menyelamatkan 

ayahandanya dan keluarganya yang dikuasai oleh Panji Balitar. 



 

 

 

148. Akan tetapi hal tersebut dilarang oleh raja Manggada. Panji disarankan 

untuk tetap bersabar dan tidak usah menyerang Panji Balitar. Panji pun 

menyetujui hal tersebut. Dia akan bersabar menurut kehendak dewa. 

149. Diantara waktu yang bersamaan ada utusan datang dari negeri Manggada. 

Pada malam hari dihadapan Kyana Patydibelakang, utusan memberikan 

surat dari Arya Brata Amidarba, dialah yang diutus menjaga negeri 

Manggada. Isi surat tersebut adalah memberitahu dan mengabari raja 

mengenai tewasnya Arya Brata Amidarba. 

150. Kemudian Sri Manggada sangat marah mendengar isi surat tersebut. Surat 

segera diberikan kepada Sri Dhadhapwasesa. Sudah diterima dan dibaca 

dengan teliti. 

151. Raja Manggada menyembah dan berpamitan untuk pulang ke Manggada. 

Hal tersebut mendapatkan ijin. 

152. Sang Prabu Dhadhapwasesa pulang ke istana jambi. 

153. Raja Manggada dan seluruh prajuritnya sudah melaju menaiki perahu. 

154. Hentikan yang berjalan dilaut. Tersebutlah Prabu Balitar yang berjalan 

dahulu. Prabu Balitar sudah tiba di negeri Makasar beserta prajurit dan 

istrinya. 

155. Punggawa pantai sudah berlari memberitahu pembesarnya, raja Makasar. 

Memberitahujikalau musuh datang. Adapun pemimpin musuh adalah 

baginda Nusa Tambini bernama Prabu Panji Balitar. Kabarnya kakanda 

baginda raja, Prabu Bramakumara sungguh berada di kerajaan Jambi beserta 

semua para raja. 

156. Mendengar musuh sudah datang, Arya Dhadhali segera memanggil bupati 

dan punggawanya untuk berunding. Jika musuh datang sudah sepakat tidak 

menjemput datangnya musuh dan lebih baik berdiam diri di istana dan 

memberitahu kepada sang Prabu Bramakumara yang berada di Jambi. 

Rundingan seketika disepakati, segera mengutus dua patih dan sudah 

membawa surat. 

157. Prajurit dalam istana ditugaskan berbaris di atas benteng dan sudah 

mengutus menjemput yang dikawal. Tetapi semua dipesan hanya berpura-



 

 

 

pura. sekejap mata lalu berubah, membuat tipu daya supaya diburu. Perang 

berputar-putar menyerang benteng sambil kebingungan. Hal ini dengan 

maksud supaya lebih mudah menyerang dari atas. 

158. Pemimpin perang prajurit Nusa Tambini melihat jikalau musuhnya 

menjemput, segera memberitahu kepada senapati rintangan yang terakhir. 

Raden Kuda nadpada diperintahkan berani menempuh. 

159. Lalu Arya Dhadhali mengetahuinya, segera menyuruh prajurit yang berbaris 

di atas benteng mengeluarkan senjata panah api beraneka warna kepada 

semua bupati. Panah berderai-derai seperti gerimis dari langit menjatuhi 

musuh, terbakar. 

160. Prajurit Nusa Tambini berteriak keras kesakitan, bingung terkena oleh 

panah dari langit dan disusul senjata berderai-derai menjadi bingung. 

161. Tombak bermata tiga seperti petir segera menyerang. Adipati 

Angrimongbuntal dibunuh dan sudah meninggal. Sorak gemuruh prajurit di 

atas benteng. 

162. Senapati Kuda Nadpada awas melihat persiapan medan perang. Raden Kuda 

Nadpada membaca mantra bisa api. Tidak lama kemudian keluar bis api 

tiada henti-hentinya menyerang ke atas. Sesamapai di halaman bisa api 

mendesak hingga banyak yang terkena api. Sakit demam karena kepanasan 

sehingga ratusan prajurit mati. 

163. Lalu sang Arya Dhadhali menabuh tanda, prajurit diperintah untuk mundur. 

164. Lalu Kuda Nadpada menyerang mendekati benteng. Prajurit disuruh 

merusak tetapi tidak bisa karena paritnya sangat dalam dan lebar 

membentang. 

165. Lalu raja Erbangi tersenyum dan besok pagi hendak ikut berperang di 

Negara Makasar. 

166. Pagi-pagi semua prajurit telah bersiap dan berangkat menuju Negeri 

Makasar yang dipimpin oleh para senapati. 

167. Lalu ganti cerita, utusan sudah tiba di negeri Jambi lalu menghadap sang 

Prabu Bramakumara, ketika sedang berkumpul lengkap dengan para ratu. 

 



 

 

 

168. Ketika menghadap dihadapan raja Prabu Dhadhapwasesa, utusan Makasar 

bertangguh. Patih yang dituju dibawa menghadap dihadapan raja ketika 

ditanya utusan memberikan surat dari Arya Dhadhaliyang tinggal menjaga 

istana. Ketika dibuka, isi surat memberitahu jika penunggu istana mati 

karena datangnya musuh dari raja Nusa Tambini bernama Panji Balitar. 

169. Setelah membaca surat tersebut Sri raja Bramakumara mohon diri pulang 

karena merasa khawatir. 

170. Perundingan sudah disepakati, para raja bubar dari hadapan. Diceritakan 

pada malam hari Prabu Bramakumara tersgesa-gesa dan patih Guna Saronta 

sendiri. Raja terbang menyelami langit dan tidak kelihatan. 

171. Lalu diceritakan Prabu Dhadhapwasesa pada malam hari ketika duduk, ada 

dewa yang mendatangai yaitu Sang Hyang Sramba  untuk menyuruh 

Dhadhapwasesa untuk segera pergi ketanah Jambi menyusul perjalanan Sri 

Bramakumara raja Makasar. Jika terlanjur salah semua istrimu yang berada 

di Makasar dibawa oleh Prabu Balitar yang pergi perang untuk merusak 

istana. 

172. Sang Panji setuju akhirnya pergi dan memanggil Patih Wirun. 

173. Lalu sang Prabu hilang terbang dengan cepat dari negeri Jambi. Atas sabda 

dewa mulia sebentar saja perjalananya sampai. Prabu Bramakumara sudah 

tiba di Makasar lebih cepat dari perkiraan dan Ki patih sungguh tertinggal. 

174. Perjalanan Prabu balitar dan seluruh prajuritnya sudah tiba mendekati 

benteng. Sangat banyak prajuritnya sampai pada batas benteng tiada 

bercelah orang. 

175. Lalu bersama-sama dipanggil maju berperang setelah berbunyi tanda 

kendang dan gong. Semua prajurit keluar bersama untuk bertempur, luar 

dalam bersorak seperti terdengar ke langit.panah terhambur hancur karen 

terbentur bata. 



 

 

 

176. Arya Dhadhali sangat berani dan tidak sukar olehnya melawan perang. 

Melempar panah keatas, damak seligi tidak sampai masuk kehalaman yang 

tingi karena ditolak panah sakti naracabala. 

177. Prabu Balitar sangat marah melihat prajuritnya gagal walaupun digiring oleh 

semua pemimpin tetapi tetap tidak sanggup mengerjakan. Akhirnya Prabu 

Balitar bertindak sendiri meskipun sudah dicegah oleh para punggawa. 

178. Arya Dhadhali sangat senang melihat kekalahan para prajurit Nusa Tambini, 

Arya Dhadhali menantang Prabu Balitar untuk bertanding. 

179. Prabu Balitar merasa heran dan sangat menyesal. Dipupus dengan sengaja, 

menarik busur serta keras ucapannya, “Hei Dhadhali, jangan berdiam, 

bagindamu yang memulai, oleh karena itu istananya aku langgar. Aku 

sengaja supaya tidak merusak dan lebih baik aku menunggu ratumu datang. 

Ayo takluklah!”. 

180. Arya Dhadhali menjawab,”Hai Prabu Balitar, segera arakan panahmu 

kepadaku”, terjadilah pertempuran antara keduanya. 

181. Kedua sang senapati disuruh menandai mundur dahlu. Ribuan obor 

dinyalakan. Prajurit pulang dengan prihatin karena ratunya hilang. 

182. Ditempat peristirahatan Sri Raja, Isteri yang bersama-sama dahulu memberi 

tahu kabara itu, Retna Galuh dan semua madu prihatin sehingga banyak 

yang menangis, semua putri mengeluh. 

183. Sang Retna Candra Kirana segera bersemedi, ditunjukan segenap menatnya 

kepada dewa meminta diberi tahu. 



 

 

 

184. Ki Bancak Doyok berucap nyaring membuat gagal bersemedi. Para putri 

banyak yang memarahi, Ki Bancak berteriak-teriak dan Retna Galuh 

berhenti mengheningkan cipta. 

185. Bancak Doyok keluar bersama, setidaknya dihalaman Ki Bancak segera 

berwujud penguasa yang berada di langit. 

186. Lalu diceritakan yang dahulu mengembara, Sang Prabu Dhadhapwasesa 

yang sebenarnya adalah sang Panji ketika menjelma pada angkasa samar 

sekejap mata datang bersinar seperti petir. Sang Panji ingin masuk kedalam 

istana Makasar dengan rahasia. Kesaktian Ki Bancak sudah masuk kepada 

Sang Panji. Ketika di tengah langit, tiba-tiba digantikan seketika, payah 

sekali badannya tidak bisa masuk kedalam istana. Sang Panji bicara dalam 

hati,”Ada apa ini, badanku payah sekali ingin jatuh ke tanah?”. 

187. Sang Panji pingsan, Sang penyamar reja merasa heran mendekati Ki Bancak 

terburu-buru menyangga terdorong jaring sutra. Ketika Sang Panji jatuh di 

tanah masuk ke dalam jaring, terbungkus tidak bergerak, Ia terkejut ingin 

marah membangunkan prajurit tetapi tidak bisa. Akhirnya menurut. Sang 

Panji tertidur, lupa awal sampai akir. Setelah Bancak Doyok mengurus Sang 

Panji keduanya terbang bersama-sama menuju hutan lebat membawa 

bungkusan. 

188. Lalu ganti cerita, Prabu Balitar yang dahulu musnah dibawa gajah, ketika 

malam hari setibanya di tengah hutan lebat,gajah roboh lalu mati, Sang 

Prabu jatuh ketanah. Wujud pria sudah hilang seketika berganti wujud 

semula yang sebenarnya wanita, Putri Surenggrana. 



 

 

 

189. Sang Retna heran sekali sedih hatinya sesakan pingsan. Ketakutan dalam 

hati memenuhi pikiran, bagaimana akhirnya jika sengsara dihutan lebat. Di 

hutan dan banyak bahaya tiada berujung lalu sang ayu menangis. 

190. Ketika tengah malam duduk menunduk dibawah pohon besar. Harimau 

serentak menyergah mulai melihat manusia yang sangat sedih sengsara 

seperti mengalirnya air mata hingga kering. Seakan terlampau meninta mati, 

perkataanya putus-putus, “Ayo harimau segeralah makan badanku, segan 

hidup sengsara. Ragaku sudah tua”. 

191. Sang harimau mengeram pergi, menerjang jauh menyingkir. 

192. Ki Bancak Doyok ingin mendekat kepada sang putri, tiba-tiba terhenti 

dengan kedatangan putra Bathara kenaka yang diutus oleh Hyang Pramesti. 

Dia memberi tanda kepada Ki Bancak agar bertemu di hadapan. 

193. Hyang Narada berkata sendu, “Ki Vancak rejin mendahului, belum saatnya 

terkadang dipaksa. Musibah akan datang mengapa penguasamu membuat 

tingkah laku sendiri. 

194. Sabda Sang Pramesti, “Bancak kau segera kemarilah dan si Doyok jangan 

ketinggalan. Berdua masuklah kedalam jaringmu sendiri. Kemari 

menyalahkan buana yang sudah pasti restu kerelaanku, kalian sungguh tidak 

sopan. 

195. Kemudian Bancak Doyok, keduanya sudah terbungkus oleh jaringnya 

sendiri. Mereka dibungkus dalam ujung kain menghadap kiri kanan 

ditengah tempat Sang Panji. Tiba-tiba Bancak Doyok menurut, hatunya 

sudah takut. 



 

 

 

196. Senang yang melihat lucunya Ki Lebdajiwa, mendapat apa-apa dengan 

permintaan lalu semua tertawa kerika Ki Bancak kalah dan dikendalikan 

banyak dewa. Ki Bancak di tekuk-tekuk dan Ki Doyok mengeluh. 

197. Hyang Jagadnata segera pergi dan memberi nasihat kepada Bathara Endra 

yang diperintah meneruskan perjalanan dahulu yang dilakukan Bancak. 

198. Hyang Endra segera memerintahkan Hyang Basuki dan Hyang Sramba. 

199. Lalu berganti cerita, Setelah para dewa pergi, Hyang Basuki segera turun ke 

tempat yang sudah bersedia menemui Putri Surengrana. Hyang Basuki 

menyuruh Putri Sungengrana menuju rumah dekat pohon cendana. 

200. Kemudian Sang Putri menyembah dan segera pergi. Sesampainya dirumah 

tersebut ia segera masuk setiba di rumah, dia terkejut melihat, tidak samar 

jika suaminya yang tertidur disana. Sang Raja putra Jenggala masih tertidur 

dan sang dyah melihat Bancak Doyok dibawah. Sang Retna heran sekali 

bimbang ingin mendekati. 

201. Hyang Basuki bersabda, “Ayi segera bangunkan, janganlah kau ragu-ragu 

sebelum aku berubah memarahimu, Nini kian mendekati Kaki!”. 

202. Sang Retna Surengrana terburu-buru mendekati. Duduk disebelah letak kaki 

suaminya. Segera bangun yang sedang tidur. Sang Putra Raja Jenggala 

terkejut, bangun, segera melihat istrinya dan dipeluk. Sang Panji hampir 

menangis, sopan perkataannya, “Adinda, bagaimana aku bisa bertemu 

dengan Dinda?”. 

203. Sang Panji segera menceritakan kepergian panjangnya dahulu sampai yang 

terakhir ketika masuk dalam tidur. Sang Retna tersenyum menjawab sopan, 



 

 

 

“Baginda Hyang Basuki yang menyuruh. Nanti saya ceritakan semua 

kejadiannya”. 

204. Sang Panji segera turun ketempat Bancak dan Doyok. Keduanya 

dibangunkan dan terkejut. Sang Panji bertanya kepada mereka Bagaimana 

awal mulanya? 

205. Ki Bancak pelan menjawab, “Baginda, hamba bermimpi ketika tidur 

dikejar-kejar banyak tikus yang menggigit seperti hama padi, bertambah-

tambah tikusnya seperti hantu. Baginda adapun disini saya tidak tahu siapa 

yang mengatur. Ingin keluar tidak bersedia. 

206. Lalu atas kehendak Tuhan, yang seperti jaring segera terbang. Sekejap mata 

sudah tiba ditempat peristirahatan  muara tempat para putri. Jatuhnya 

menuju Putri Daha Retna Candra Kirana. Para Putri masih berkumpul ketika 

jaring datang. Terkejut bersama-sama mendekati. 

207. Diceritakan orang yang ada dalam jaring keluar, Sang Putra Raja Jenggala 

dan Dyah Surengrana. Bancak dan Doyok berada dihadapan. Retna sekartaji 

heran dan menjemput sebagai awalan. 

208. Lalu Sang Putri Daha tersenyu, melihatnya. Kakanda bergandengan tangan 

dengan Raja Putri Bali. Mereka sudah dekat dan segera memberi hormat 

kepada kakanda dipegang tergesa-gesa. Sang Retna Surengrana mengendap 

tersenyum dan mundur, memberi tempat dan segera digandeng kiri kanan. 

209. Lalu Ki Bancak tergesa-gesa menggambarkan kepada Raden Kuda 

Nadpada, Kuda Sarjana dan juga kedua prabu Nusa Tambini, Erbagi, juga 

Ki Lenggot Kewiri, semua diberi tahu jika pangeran pulang tanpa diduga 



 

 

 

kedatangannya dan membawa Raja Putri Surengrana. Adapun Sang Prabu 

Balitar sudah hilang bersatu dengan dewa kembali ke hutan lebat. 

210. Lalu diceritakan ketika Panji, sang pemimpin Raja muda Jenggala keluar 

dikelilingi Lenggot Cuwiri sebagai pemimpin para patih dan punggawa 

besar. Kemudian Pangeran Sang Panji berkata sopan, “Paman Prabu Nusa 

Tambini dan Erbagi bagaimana yang menjadi rundingan, ini masalah perang 

dimulai Negeri makasar supaya cepat jatuh negaranya”. 

211. Setelah berunding Panji hendak maju perang sendirian akan tetapi Patih 

Lenggot Cuwiri melarang dan ia mengajukan dirinya untuk maju perang. 

212. Raden Kuda Sarjana dan Kuda Nadpada bersama-sama ditunjuk, disuruh 

menjadi teman dan diperntah membawa punggawa jangan terlalu banyak ke 

medan perang. Diperntah memilih yang pintar di perang malam. 

Perundingan berakhir, sang Panji pergi pulang. Yang menghadap bubar 

bersiap perang. 

213. Reden Kuda Nadpada sudah memilih para Bupati. Tiga ribu prajurit Bali 

yang akan dibawa pada malam hari ke Balambangan dan Dyan Kuda 

Sarjana sudah membawa prajurit seribu lalu siang sudah menanti, adapun 

malam Ki Lenggot Cuwiri mulai menyerang. Raden Kuda Nadpada dan 

Kuda Sarjana beserta prajuritnya segera mengikuti. 

214. Kyana Patih segera berganti rupa menyerupai gunung, kemudian 

mengeluarkan senjata purasani dan kemudian melubangi bumi ketika tanah 

sudah dilubangi patih lenggot cuwiri masuk keistana diikuti oleh Kuda 

Nadpada, Kuda Sarjana beserta prajuritnya. Semuanya berhasil masuk 



 

 

 

Istana. Patih Cuwiri ke luar dari tanah menuju halaman dalam istana dan 

menghentikan peubahan wujudnya kembali seperti sedia kala. Semua 

prajurit sudah berada dalam istana malam hari. 

215. Lalu diceritakan keesokan harinya, abdi perempuan dalam istana terkejut 

dan ketakutan melihat para prajurit yang berbeda negeri sudah berada du 

dalam istana. 

216. Diceritakan Arya Dhadhali mendengar tangis dari dalam istana, dengan 

cepta masuk istana beserta para istri dan punggawa mantri. Ketika membuka 

pintu terkejut melihat dalam istana sudah terisi oleh musuh yang sangat 

banyak. 

217. Arya Dhadhali tidak merasa takut sedikitpun bahkan ia menyombongkan 

dirinya. 

218. Kemudian terjadi perkelahian antara Arya Dhahali dengan Kida Nadpada, 

akhirnya Kuda Nadpada pingsan. 

219. Kemudian Arya Dhadhali berkelahi dengan Lenggot cuwiri. 

220. Kemudian Dyan Kuda Nadpada sudah pulih kembali dan berkata menyuruh 

lenggot cuwiri supaya menghancurkan tombak Arya Dhadhali supaya yang 

membahayakan sirna. 

221. Arya Dhadhali takluk kepada Lengot Cuwiri. 

222. Lalu Arya Dhadhali keluar memanggil prajurit dan diperintah membuka 

pintu kota negeri Makasar. Kemudian sudah tentu mendengarnya bersamaan 

ke luar Kyana Patih Lenggot cuwiri, Raden Kuda Nadpada dan seluruh 

prajuritnya juga Kuda Sarjana. 



 

 

 

223. Bersama-sama pergi beristirahat di balai penghadapan sudah membuat surat 

ingin diberikan kepada baginda Sang Panji yang bersama Sri 

Dhadhapwasesa. Segera dilimpahkan suratnya. Arya Dhadhali sudah 

membuka pintu dan memerintahkan semua punggawa agar takluk. Tidak 

ada yang ,elawan lalu utusan yang mengemban surat tiba diluar benteng. 

224. Langkahnya bertemu di jalan dengan Prabu Dhadhapwasesa yang sudah 

berangkat beserta seluruh prajuritnya berniat merusak. Perjalannya terhenti 

oeleh utusan memberi surat. Prabu Dhadhapwasesa sudah menerimanya 

surat dibaca dalam hati. 

225. Seluruh prajurit dan para punggawa diberitahu kalau negeri Makasar sudah 

takluk kepada Nusa Tambini. 

226. Para Putri sudah dijamu dengan sangat indahnya sejak Retna Galuh dekat 

dengan membujuk hati dan Dyah Surengrana pandai bersabar kepada istri 

Bramakumara. 

227. Kemudaian Arya Dhadhali bersujud kepada orabu Sri Dhadhapwasesa. 

Sebenarnya sanak saudara, justru mengucap putrina Arya Dhadhali diminta 

kawin dengan Kuda Sarjana putra raja Blambangan. Arya Dhadhali senang 

sekali hanya sampai datangnya Prabu Bramakumara yang berada dinegeri 

Jambi sudah mengetahui. Kemudian pesta. 

228. Sri Raja Prabu Bramakumara tiba di negeri Makasar. Dalam hati Sri Raja 

Bramakumara mengira istana sudah dibobol. 



 

 

 

229. Ketika masuk teratak, kyana patih kebetulan bertemu langkah dengan Arya 

Dhadhali, terkejut kemudian menjelaskan bahwa istana baik-baik saja 

karena mendapat bantuan dari Raja Kecing yaitu Prabu Dhadhapwasesa. 

230. Anak perempuan Arya Dhadhali akan dinikahkan dengan putra raja 

Balambangan. 

231. Sri Bramakumara berkata kepada Prabu Dhadhapwasesa “Wahai Baginda, 

adakah bainda ingin mengambil Retna Sekartaji dan semua istri Prabu 

Balitar terlebih dahulu sebelim semuanya melarikan diri. Siapa yang akan 

dipilih oleh Ratna Candra Kirana untuk dijadikan suaminya?”. 

232. Prabu Dhadhapwasesa menjawab dengan yakin bahwa dirinya yang akan 

dipilih. 

233. Kemudian diadakan sayembara untuk mendapatkan Retna Galuh. Akan 

tetapi Ratna Galuh merasa takut, kemudian ditolong oleh Bhatarasramba 

dan Hyang Basuki. Retna galuh disimpan dicupumanik dan Hyang Sramba 

menyamar sebagai sekartaji. Sudah tiada beda wajahnya. Para madu tidak 

tahu jikalau ada samaran seperti itu. 

234. Hari kamis tiba. Sayembara dimulai. Kemudian sang penyamar Retna Galuh 

sudah keluar diikuti paranum-anum banyak upacara menggiring. 

235. Diluar cerita, Sri Raja Dhadhapwasesa dan Prabu Bramakumara dan para 

raja segera bersama-sama masuk istana. 

236. Kembali ke cerita tadi didepan, semua para raja dari Jambi ketika 

mengadakan sayembara dengan hadiah perang dan gajah Bailtung semua 

sudah mendengar jikalau di kerajaan Makasar ada sayembara dengan 



 

 

 

hadiah. Siapapun Jua yang sanggup menggendong Candra Kirana bisa 

mengawininya. Semua pergi dengan tergopoh-gopoh ke negeri Makasar 

hendak mengambil sayembara. 

237. Demikian yang mengawali Sri Kirata Sindupraja berjalan dengan gagah. 

Perjalanannya hampir sampai tempat Sang Retna. Perjalanannya terhenti, 

terkejut badan terasa panas darah meleleh berleleran akhirnya pingsan 

ditempat. Heran yang melihat lalu gosong. Para ratu pingsan bergantian 

dihadapan. 

238. Hanya tinggal ketiga raja yaitu Bramakumara,Brama sekti, dan Sri Mandra 

Saraba. Kedua raja enggan meneruskan niatya merasa sudah tidak sanggup 

memperistri sang Putri. Prabu Brahmakumara segera menyerang, 

menyembah, meminta ijin kepada Prabu Dhadhapwasesa dan segera 

bertindak. 

239. Sri Bramakumara juga tidak sanggup dan pingsan menyerah. 

240. Bramakumara menyarankan kepada Prabu Dhadhapwasesa supaya 

memperistri Retna Galuh. Prabu Dhadhapwasesa berhasil menggendong 

Sang Retna Galuh. Sayembara berakhir. 

241. Dhadhapwasesa dipersilahkan duduk berjajar dengan sang raja. 

242. Bramakumara sakit.Panji meminta ijin ingin pulang ke tanah jawa. Akan 

tetapi panji dilarang oleh Bramasakti untuk pulang akan tetapi disuruh 

menunggu sampai Bramakumara sembuh. 



 

 

 

243. Tidak begitu lama, terlihat sang Panji dan Istrinya Dyah Galuh serta 

beberapa para istri yang mengiringi mereka meminta ijin untuk pulang ke 

tanah Jawa. 

244. Panji beserta pasukan sudah mendarat, membuat tempat peristirahatan ditepi 

pantai lalu memberitahu ayahanda sang Prabu Lembu Amijaya di Daha. 

245. Ketika perjalanan tiba di perjamuan, berhenti diteratak yang menaiki segera 

turun. Keempat ayahanda raja lama menanti kedatangan putranya. Sang 

Panji dan Istrinya mencium kaki para raja bergantian. Sang Panji bercerita 

kepada sang raja tentang perjalanannya dari awal, tengah sampai akhir. 

Semuanya telah sampai di istana dan bersuka-cita. 

246. Raja Erbangi, Nusa Tambini, Arya Dhadhali dan Ki Patih diberi tempat 

istirahat sendiri-sendiri. Prabu Jayasutikna dan Raja Kiswara diizinkan 

pulang. Dan ki Patih Lenggot Cuwiri diperintah untuk pulang ke gunung 

Patunggangan. Sangat banyak balasan dari sang pangeran dan pemberian 

raja sebagai tanda terimakasih, ketiganya diizinkan pulang. 

247. Terceritakan Dyah kenakasasi mendapat berita besar dari sang kakanda. 

Jikalai menggada ramai perang didatangi raksasa. Sang putri sangat 

bersedih hati. Sangat khawatir kepada kakandanya sang Prabu jikalai kalah 

perang. 

248. Sang Retna menunduk saja tanpa menjawan. Air mata deras menetes dipipi. 

Sang Panji Carangwaspa semakin kasihan kalau disambut sang istri dengan 

bahasa bujukan seraya membelai-belai. 



 

 

 

249. Hyang Narada memberitahu bahwa saudara iparmu, Raja Manggada sedih 

karena kalah berperang melawan raksasa sakti. Bernama Raja Dulasta di 

Dhandhaka yang sangat pemberani di peperangan. Kecintaan hati sang 

Prabu raksasa membuatnya mengambil isterimu Dyah kenakasari. Atas 

kehendak sang Hyang Guru, kau dan istrimu diutus untuk menolongnya. 

250. Sang Panji beserta istrinyapun hendak membantu sang istrinya sudah 

dimasukkan kedalam cupumanik segera terbang dari jauh tenggelam 

diangkasa. Jalannya seperti laju panah. Atas kehendak dewata sudah tiba di 

negeri Manggada. 

251. Kembali diceritakan pepulangan Raja Suryadatwa. Kota Manggada 

dikepung oleh raksasa. Prajurit besar dan kecil sangat sedih. Tidak bisa 

keluar dari kota. Jika melawan terpaksa mati. Raj Manggada beserta seluruh 

prajuritnya memasuki negeri. Sang raja Raksasa sangat marah karena 

dahulu sudah berkata hendak takluk tanpan berperang hanya sampai ratunya 

datang/ sudah tersusul surat yang memberitahu jika menyerah tanpa perang. 

252. Prabu Suryadatwa sudah bersiap, Tanda sudah ditabuh memberangkatkan 

prajurit, prabu keluar mengarak basrisan. Prajurit Manggada terdesak dan 

tidak bisa melawan, prajurit raksasa datang membanjiri seakan mengamuk 

tanpa mempedulikan siapapun dan prajurit Manggada melarikan diri. 

253. Ki Patih Dalguna marah membantu menyerang, para punggawa menyerang 

mengikuti Ki Patih. pRajurit raksasa terhempas. Ki Patih Subodhara marah 

melihat rusaknya raksasa. Menyerang prajurit mengikuti para adipati. Jadi 

memulai peperangan sama-sama bsakt. Tetapi prajurit manggada selalu 



 

 

 

kalah perang. Banyak berkurang karena mati, semua bersedih dalam hati 

ketakutan oleh karena itu raja susah karena sering kalah. 

254. Ketika malam sunyi, sang raja menghibur hati keluar dari dalam Istana 

duduk dihalaman. Tiba-tiba datang Sang Panji sinom pradapa turun dari 

langit. Sang Prabu terkejut dengan kejadian itu. Hati raja tercengah. 

255. Sang raja sangat senang dengan kedatangan Panji, kemudian mereka masuk 

dalam istana, Panji sudah menjelaskan keadaan dirinya dan kemudian 

mengeluarkan sanga Retna dari cupumanik dalam keadaan masih tidur. 

Setelah terbangun sang retna merasa heran kenapa sekarang sudah berada di 

Istana Manggada padahal kemarin masih di Daha. 

256. Ketika sudah sadar, sang retna menangis di pangkuan sang kakanda Prabu. 

Saling melepas rindu. Sang retna kenakawulan sudah bertemu dengan 

saudara iparnya. Yaitu permaisuri dan para prajurit permpuan. Semuanya 

sangat bersenang hati. 

257. Tiada bedanya dengan Suryadatwa yang senang bertemu dengan san Panji. 

Beberapa hari merundingkan cara untuk mengalahkan musuh yang sakti lalu 

bersiap perang. 

258. Keesokan harinya, prabu Suryadatwa dan sang Panji keluar dipeperangan. 

Prajurit Manggada timbul keberanian dalam hati sejak sang Panji sudah 

terlihat kesaktiannya. 

259. Sang Panji menolong melepaskan panah berduyun-duyun manjatuhi raksasa 

hingga banyak yang mati. Amarah punggawa terhenti karena terhalang 

panah. 

260. Prajurit Manggada melarikan diri. sri suryadatwa marah. 



 

 

 

261. Dyan Panji Sinom Pradapa melihat musuh ingin kembali. Kudanya 

melintang menghalangai para punggawa yang berperang dengan memegang 

senjata panah indra sakti. Ditengah peperangan muncul huru-hara diseluruh 

medan perang. Raksasa banyak yang mati lenyap dan bersembunyi di 

belakang. Sang raja raksasa sangat marah. 

262. Pandangan sang raksasa menjadi gelap gulita karena melihat permata hati 

sang Retna Kenakawulan dan sang Bagus naik kereta, duduk berjajar di 

kereta, duduk indah si kereta seperti Kamajaya dan Kamaratih.  

263. Ketika mendengar sang raja raksasa sangat terkejut karena Dyan Kenakasasi 

sudah diperistri oleh Putra Jenggala. Niat berperang menyerang kerajaan 

Manggada yang sebenarnya adalah ingin mengambil sang putri. Sang raja 

raksasa semakin marah, sangat buas lagi bengis. 

264. Dewi kenakasasi segera menghunus cakra pusaka raja manila. Cakra 

terlepas tepat mengenai leher, putus, sang raja raksasa gugur. Bangkainya 

jatuh tersungkur seperti gunung yang runtuh. Pangeran segera menyusul 

raksasa yang terpanah. Raksasa musnah. 

265. Selangit rasanya telah menang perang. Prabu Suryadatwa sangat bersuka 

cita seperti mendapat nagabanda. Sang pangeran dan sang Retna pulang 

keistana. Para prajurit bersama-sama membubarkan diri. 

266. Berganti cerita, sang Prabu Bramakumara sedah sembuh dari sakitnya, 

memerintahkan prajurit untuk pergi ke Daha dengan membawa beberapa 

usungan dari kerajaan Makasar. Kedua sang raja yaitu Sri Bramasakti 

Manila dan sri Mandrasaraba mengikuti dibelakang. 

267. Setibanya dipulau Jawa semua berhenti terpaku bersamaan dengan 

datangnya Prabu Suryadatwa. Ketiga raja bertemu dengan Sang Raja 

Manggada dan sang pangeran. Saling bercerita tentang perjalananya semua 

bersuka cita. 

268. Tersebutlah di kerajaan Jambi, Sri Raja Kiswara pergi menghadap raja 

Dhadhapwasesa. Dijanjikan jika sudah pulang dari negeri Makasar, Raja 

Jambi dipanggil menyusul ke istana Daha dan Sang Pangeran, anaknya 

mungkin sudah mendengar kabar jika Sri Dhadhapwasesa dari makasar 



 

 

 

sudah pulang. Raja Jambi bersiap-siap setelah semuanya siap, segera 

berangkat dengan seluruh prajurit. 

269. Bertemulah Raja Jambi dengan para raja. Sri Jambi bercerita lebih dahulu 

kepada sang Panji Carangwaspa dan semua bersuka cita. 

270. Sang Panji Carangwaspa beserta istrinya pergi pada suatu malam ke 

Manggada tanpa meminta izin ayahanda raja dan kakanda sang Marabangun 

adalah kehendak dewa. 

271. Keesokan harinya, seluruh negeri bingung dengan hilangnya sang pangeran. 

Segera mengutus utusan agar mencarinya. Tetapi sang Wiku kapucangan 

sudah membisiki sang raja tentang hilangnya sang Panji hendak menjalani 

perintah Batara, tidak lama akan segera pulang dan bertambah sifat 

mulianya keempat raja sekarang sangat senang./ semua berhenti melakukan 

pencarian. Sekarang sudah terbukti dengan tibanya Raden panji Jungut 

beserta para raja Sebarang. 

272. Raja Kediri diundang untuk menjemput. Bersedia dengan sebaik-0baiknya 

Prajurit segera berangkat setelah semuanya siap, surat balasa  diberikan 

kepada pangeran, dibaca dan semua mendengar tertawa geli. Segera 

memberitahu para raja, senang hatinya setelah mendengar kabara tersebut 

lalu berangkat beserta semua prajurit. 

273. Begitu sang raja Jenggala, Daha, Urawan, dan Singasari berada di balairung 

untuk memberikan penghormatan. Sang Asmarabangun dan sanak 

saudaranya menghadap ayahanda raja. Kedatanagan para raja dibawa 

menghadap kepada sang Panji anom menuju ke Balairung. Semua raja 

melangkah keistana dibawa menghadap Dyah Kenakawulan. 

274. Panji muda mengaturkan sembah kepada Prabu Jenggala kemudian ketiga 

raja yang lain kakanda sang kesatria. Setelah mempersilahkan, sang raja 

Jenggala memanggil sang putra, Panji muda ketika malam memberitahu dari 

awal sampai akhir. Semua yang mendengar sangat senang. 

275. Ketika bulan sudah berada ditengah, Raja Bramakumara dan kedua raja 

lainnya memohon diri, sudah merelakan, berangkat dengan prajurit-

prajuritnya, diberi imbalan pakaian yang indah dari tanah Jawa. Hanya Raja 



 

 

 

Suryadatwa belum habis rasa rindunya kepada adik dan sang Panji muda 

serta keinginan hatinya yang besok sepulangnya sang Prabu Amiluhur 

bersedia ikut ke Jenggala. Dan raja Kiswara tinggal lebih lama karena tidak 

samapi hati meninggalkan Sang Retna, putra semata wayangnya. Parabu 

Lembu Amiluhur mempersilahkan keinginan sang besan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                                                                                                                                       
 


