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Abstract 

Pitutur, is a phenomenon of common language spoken by parents, leaders, wise people and 
people with high status in society. As a form of advice, pitutur in Serat Wulangreh shows 
different characteristics of the language of advice in general because It was spoken by Sri 
susuhunan Pakubuwana IV, the king of Surakarta Hadiningrat, without the present of the 
person bening advised. This condition makes these Serat is worth analysing from the 
sociopragmatics point of view. Holistic approach is used to reveal the characteristics of noble 
teaching in pitutur of Serat Wulangreh. Holistic approach concern on a single problem (pitutur) 
which covers three factors: objective (Serat Wulangreh), genetic (when, how, the condition and 
the reason of this Serat is written), affective (society perception). Reading is the method and 
technique for collecting data. Serat Wulangreh was analyzed descriptively. This 
sociopragmatics studies shows the pitutur genre such as tembang stanzas with a series of 
archaic words. Meaning and purpose of speech is adapted to a wide figure of the intended 
target (ordinary people, andhahan (follower), and the leader), age level, education, social, 
economic, etc. This type of narrative in the form of directive speech acts of various types 
(invitations, orders, suggestion, and prohibition). This Serat comes in two styles: the first,comes 
with a variety of linguistic markers; second, it describes  the ideal conditions and not ideal, 
without linguistics marker. 

Keywords: pitutur, sociopragmatics, holistic 
 
 
 
 
A.  Pendahuluan 

Telah banyak tulisan tentang Serat Wulang Reh (selanjutnya disebut WR), tetapi 
belum ada yang mengkaji secara khusus dari sisi bahasanya. Tulisan-tulisan tentang WR 
pada umumnya mengupas isi atau maknanya yang kemudian bermuara pada interpretasi 
kandungan WR, seperti nilai-nilai luhur, moral dan budi pekerti (ada yang menyebut 
dengan istilah etika), nilai-nilai religius, sampai pada ajaran tentang kepemimpinan.  

Jika dilihat dari wujud tulisannya, WR ditemukan dalam desertasi, thesis, 
skripsi, makalah, bahkan dapat dijumpai  di dunia maya seperti di face book atau webb. 
Gaya penyampaiannya pun beragam. Selain ditulis dengan selingkung baku dan ilmiah1, 

                                                 
1 Setiyadi, Putut, 2010, “Wacana Tembang Macapat Sebagai Pengungkap Sistem Kognisi dan Kearifan 

Lokal Etnik Jawa”, Desertasi Pasca Sarjana UGM, hal. 77.  



 
Prosiding The 4th International Conference on Indonesian Studies: “Unity, Diversity and Future” 

 
 
394 

ada pula yang diekspresikan dengan style anak muda, ringan, renyah, santai, malahan 
sedikit membanyol. Semua itu menunjukkan serat ini banyak mendapatkan perhatian. 

Ketertarikan pada WR bermula dari satu bait tembang Macapat di Pupuh Mijil. 

Dedalaning guna lawan sekti    
Kudu andhap asor 
Wani ngalah luhur wekasane 
Tumungkula yen dipundukani 
Bapang den simpangi 
Ana catur mungkur 

 

Syair tembang yang telah akrab di telinga penulis sejak masih sekolah dasar ini, 
mengingatkan pada nasihat atau petuah guru. Lazimnya, setelah mengajarkan nembang, 
guru akan menjelaskan makna syairnya kata demi kata. Ternyata petuah dalam bahasa 
Jawa yang dilagukan ini, tidak begitu sulit untuk dipahami. Kata-katanya sangat 
sederhana, tetapi kandungan maknanya begitu dalam. Dari syair tembang di atas, 
mungkin hanya baris ke-5 yang menggunakan kata-kata arkhaik bapang den simpangi 
yang memerlukan penerjemahan secara khusus. Sungguh menarik untuk dipelajari lebih 
lanut. 

Koentjaraningrat (1990: 2) mengemukakan bahwa bahasa dan seni merupakan 
bagian dari unsur kebudayaan Jawa yang bersifat universal. WR merupakan salah satu 
karya sastra bergenre tembang. Bahasa adalah medium yang dipakai untuk mewujud-
kannya. Sebagai wujud kebudayaan yang berupa material, WR adalah salah satunya 
selain puisi, novel, dan yang lainnya. Seperti pada umumnya karya sastra, isi maupun 
bentuknya sangat dipengaruhi keadaan lingkungan pada masa karya itu dihasilkan. 
Demikian pula halnya dengan WR. 

Beberapa hal menarik dari serat ini, selain isinya memuat ajaran kebaikan yang 
bisa dipergunakan sebagai tuntunan hidup, bahasanya  sederhana, tidak banyak kata-
kata arkhaik sehingga memudahkan pembaca dalam memahaminya. Keistimewaan lain 
serat ini ditulis oleh seorang pujangga dari kalangan ningrat yang sangat dihormati dan 
patut diteladani, karena budi pekertinya yang tinggi2. Ajaran yang termuat di dalam WR 
ini bagai tak lekang oleh panas, tak lapuk karena hujan. Sampai kini tuntunannya dalam 
berkehidupan masih relevan dengan tata kehidupan sekarang. 

Adalah seorang raja muda, beliau memiliki julukan Sinuhun Bagus karena 
memang terlahir berwajah rupawan. Sri Susuhunan Paku Buwono IV pemilik julukan 
itu (selanjutnya ditulis PB IV), lahir sebagai putera Raja Kasunanan Surakarta 
Hadiningrat Sinuhun Paku Buwono III dari permaisuri Kanjeng Ratu Kencana, pada 
Hari Kemis Wage, 18 Rabingulakir, Je 1694 atau 2 September 1768. Nama kecilnya 
Bendara Raden Mas Gusti Sumbadya.  

Selain menulis WR, karya PB IV yang lain adalah Serat Wulang Sunu, Wulang 
Dalem, Serat Brata Sunu, Serat Wulang Putri, Serat Wulang Tatakrama, serat-serat 
Panji seperti Panji Raras, Panji Sekar, Panji Dhadhap, dan Panji Blitar. Sinuhun PB IV 
menggantikan kedudukan ayahandanya ketika masih belia, saat itu beliau berusia 20 
tahun. Bertahta selama 33 tahun, sejak Senen Pahing 28 Besar, Jimakir 1714 atau 29 

                                                 
2 Darusuprapto, 1985, Serat Wulang Reh, Surabaya: CV. Citra Jaya, hal. 11. 
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September 1788 hingga wafat Senen Pahing 23 Besar, Alip 1747 atau 1 Oktober 1820 
pada usia 53 tahun3. 

 Dalam makalah ini pengkajian WR akan didahului mencermatinya dari sudut 
pandang holistik. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan, bukti secara ilmiah bahwa serat 
ini adalah salah satu karya sastra, bagian dari unsur kebudayaan yang patut untuk dikaji.  

Oleh karena itu permasalahan yang akan dicermati melalui  pendekatan holistik 
ini akan diketahuinya berbagai nilai positif, dan keistimewaan WR sehingga terus 
memunculkan rasa penasaran. Permasalahan berikutnya sudah barang tentu menjawab 
rasa penasaran tadi dengan mencermati, bagaimana karya klasik ini bisa begitu lama 
bertahan, dan bahkan tidak lapuk oleh hujan dan tak lekang oleh panas. Abadi 
sepanjang zaman. Kajian sosiopragmatik dimaksudkan untuk mengetahui kehebatan 
bahasanya, hingga mampu menembus dimensi pola pikir anak bangsa yang sudah 
beberapa kali berganti generasi. 

B.  Wulang Reh dalam Pandangan Holistik  

Menurut Sutopo (2003), sebuah karya sastra kuna lebih-lebih berupa serat akan 
sangat tepat bila dianalisis dengan menggunakan pendekatan Holistik. Pendekatan ini 
dipakai karena objek kajiannya berupa objek tunggal, yaitu bahasa pitutur. Oleh sebab 
itu, serat ini akan dicermati secara objektif, genetik, dan afektif. 

1.  Objektif 

Secara objektif dapat dikenali WR sebagai karya sastra berupa serat wulang. 
Kandungan isinya merupakan ajaran, baik ajaran fisik atau jasmani, maupun ajaran 
rohani yang menempa moral spiritual. Melalui pituturnya Sinuhun PB IV menunjukkan 
bahwa manusia sebagai bagian dari kosmos (jagad raya) harus selalu menjaga 
keseimbangan, dan keselarasan dirinya dengan alam. Konsep memayu hayuning bawana 
merupakan kesadaran pikir dan sikap. Dalam mewujudkan idea keutamaan diri pribadi 
agar sampai pada terminal akhir yaitu Gusti sebagai Pencipta, Penguasa, dan Pengendali 
semesta beserta isinya, diperlukan laku olah jiwa, olah raga, dan olah rasa. 
Kesemuanya bertujuan agar manusia bisa mencapai kesempurnaan hidup. Hidup 
merupakan sebuah keteraturan yang sudah terpola (Qur’an, Surat 4: 147). Artinya 
kesadaran terhadap kasunyatan harus menjadi sikap hidup manusia Jawa. Purwadi 
menyarankan, untuk dapat memahami tidak cukup hanya dengan kasunyatan panca 
indera atau akal, melainkan dengan hati4. 

Untuk meraih kesempurnaan hidup tadi, Sinuhun PB IV mengajarkan pamoring 
kawula Gusti. Unen-unen Jawa yang sangat terkenal ini, menuntun manusia untuk 
selalu patuh dan taat pada pimpinan, dan Gusti. Dalam kehidupan sehari-hari sikap ini 
dimanifestasikan pada sikap loyal, bersikap hormat, dan menunjukkan tatakrama, 
unggah-ungguh yang tepat. Pada akhirnya semuanya akan terlihat sing bêcik kêtitik sing 
ala kêtara, titènana  wong cidra mangsa langgênga dan sura dira jayaningrat lêbur 
déning pangastuti. 
 

                                                 
3Ibid, hal. 24. 
4 Purwadi, Relevansi Etika Pemerintahan Serat Wulang Reh Bagi Pelaksanaan otonomi Daerah di 

Indonesia, http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/132309869/RELEVANSI%20ETIKA%20PEMERIN-
TAHAN%20SERAT%20WULANGREH0.pdf 
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2.  Genetik 

Pada salah satu bait di pupuh Dhandhanggula, PB IV menyampaikan pesannya 
demikian: 

Nanging yen sira ngguguru kaki, 
Amiliha manungsa kang nyata, 
Ingkang becik martabate, 
Sarta kang wruh ing kukum,     
Kang ngibadah lan kang wirangi, 
Sokur oleh wong tapa, 
Ingkang wus amungkul, 
Tan mikir pawewehing lyan, 
Iku pantes sira guronana kaki, 
Sartane kawruhana, 
  
Bila kau hendak berguru 
Pilihlah orang yang jelas 
Yang bermartabat 
Serta paham terhadap hukum 
Yang taat beribadah 
Syukur orang yang tapa (mengurangi/menghindari dunia) 
Yang selalu menunduk 
Tidak berpikir pemberian orang 
Itulah orang yang pantas kau jadikan guru 
Karena ia memiliki ilmu pengetahuan.5 
 

Sinuhun PB IV memang terbukti sebagai manusia pilihan. Selain mampu 
menuangkan cara pandang dan pola pikirnya yang tajam dan futuristik, ternyata 
kewaskitaannya sungguh terbukti. Keadaan dan kondisi alam beserta isi dan segenap 
peristiwa yang terjadi, semua disebabkan oleh perilaku manusia sendiri.  

Pitutur yang tersurat dan tersirat pada bait di atas, menunjukkan bahwa kita 
sekarang ini sering tidak memperhatikan sasmita. Manusia cenderung mengikuti hawa 
napsunya, penentuan keputusan lebih dikarenakan mengedepankan kepentingan diri 
sendiri maupun kelompoknya. Wajar bila yang  terjadi kemudian adalah adanya jarak di 
antara pemimpin dengan yang dipimpin. Selanjutnya bisa kita saksikan, kerusakan di 
mana-mana. Maka menurut Sinuhun PB IV, berhati-hatilah memilih pemimpin. 
Tujuannya adalah agar tercipta suatu  harmoni antara pengayom- sebagai manifestasi 
dari Hyang Akarya Jagat- dengan yang diayomi sebagai perwujudan kawula. 

3.  Afektif 

Serat Wulang Reh, semula memang hanya merupakan wulangan wewaler, yang 
ditujukan pada putra-putra sinuhun PB IV6.  Perhatikan kata-kata beliau di pupuh ke-13, 
Girisa pada bait ke-227. 

 

                                                 
5 Darusuprapto (1985), Serat Wulang Reh, Surabaya: CV. Citra Mandiri, hal. 65. 
6 Purwadi, Relevansi Etika Pemerintahan... 
7 Darusuprapto, 1985,..., hal. 92. 
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Mulane sun wuruk marang, 
Kabeh ing atmajaningwang, 
Sun tulis sun wehi tembang, 
Darapon padha rahaba, 
Enggone padha amaca,  
Sarta ngrasakken carita, 
Aja bosen denapalna, 
Ing rina wengi eliga. 
 
Karenanya aku hendak ajarkan, 
Pada semua anakku, 
Kutulis dan kuberi lagu, 
Supaya semua suka, 
 Ketika membaca,  
Dan memahami ceritanya, 
Jangan bosan, malah ingat-ingatlah, 
Di waktu siyang malam terjaga. 

 

Dan bait-bait berikutnya yang menunjukkan bagaimana beliau berkeinginan para 
putranya itu agar berperilaku sebagaimana para leluhurnya dahulu. Ajaran-ajaran beliau 
hingga kini masih dijadikan pedoman oleh berbagai kalangan. Meskipun dalam 
praktiknya selalu terjadi pergeseran. Sebagaimana kata Jaya Suprana, selama memang 
belum benar-benar mati, pada hakikatnya tidak ada karya kebudayaan asli mampu 
bertahan dalam kondisi beku namun pasti terus mengalami evolusi, transformasi, dan 
modifikasi8. Demikian pula dengan ajaran dalam WR yang dalam implementasinya 
harus menyesuaikan dengan perkembangan budaya zamannya9. 

Di era sekarang ini penyampaian ajaran budi pekerti lebih-lebih yang menjurus 
kepada tujuan untuk mengoreksi pimpinan, tidaklah mungkin disampaikan secara 
wantah. Apalagi dalam bentuk tembang, alih-alih bisa dipahami, menembangkannya 
saja sudah tidak mampu. Wacana pitutur lazimnya muncul dalam bentuk motto, seperti: 

Jroning Qur’an nggoning rasa yekti, 
Nanging ta pilih ingkang uninga, 
Kajaba lawan tuduh-E, 
Nora kena den awur. 
Ing satemah nora pinanggih, 
Mundhak katalanjukan, 
Temah sasar susur, 
Yen sira ayun waskhita, 
Sampurnane ing badanira puniki, 
Sira anggugurua.10 

 

                                                 
8 Suprana, Jaya, 2010, Koran Minggu, Suara merdeka: “Saya hanya provokator penyelamat Wayang”, 28 

november, Kol. 1-6. 
9 Marsono, 2007, “Revitalisati Kearifan Lokal Guna Mewujudkan Masyarakat Sejahtera dalam Kemajuan 

Terkini”, riset Universitas Gadjah Mada, Yogjakarta: LPPM UGM, hal. 182. 
10 Susetya, Wawan, 2006, Dari Ilmu Hastha Brata sampai sastra jendra Hayuningrat, Yogjakarta: kreasi 

wacana. 
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Banyak pula yang kemudian muncul sebagai petilan-petilan, dalam wujud 
sesanti atau kata-kata mutiara. Seperti penjelasan Tartono, falsafah atau filosofi hidup 
yang dimaksudkan sebagai ajaran moral, baik yang berwujud anjuran maupun larangan 
tersebar dalam berbagai bentuk, antara lain paribasan, bebasan, sanepa, 
saloka,wangsalan, panyandra, unen-unen, dan pepali. Wadahnya pun beraneka ragam, 
mulai dari tembang, geguritan, dongeng, dan babad.  

C.  Bahasa Pitutur Wulang Reh Dari Sudut Pandang Sosiopragmatik  

Seperti diketahui serat Wulang Reh berwujud tembang. Objek kajian yang 
mejadi fokus pembahasan bukan berupa ujaran atau tuturan sebagaimana lazimnya 
objek kajian pragmatik, melainkan berupa jalinan kata atau tembung dalam baris-baris 
atau yang disebut pada. Meskipun demikian wujudnya berupa tuturan tak bersemuka11. 
Penutur dan mitra tutur tidak hadir pada waktu yang bersamaan. 

Dalam hal kaitan dengan objek kajian, maka konteks tuturan dalam serat WR ini 
adalah petuah, atau pitutur ‘nasihat’ yang disampaikan oleh seorang raja kepada putra-
putranya, prajurit, maupun para kawula. Waktunya tentu saja pada masa Sinuhun PB IV 
bertahta (1788-1820). 

Sementara itu kacamata sosiopragmatik melihat bahasa pitutur secara spesifik 
dan rinci, terbatas pada sebuah kebudayaan tertentu. Sebagaimana dikemukakan Leech 
(1983: 15), bahwa kajian pragmatik saja tidak dapat menjangkau kondisi-kondisi lokal 
yang lebih spesifik.   

Bila dicermati rangkaian pada dalam setiap baitnya membentuk satu bentuk 
wacana yang memiliki satu kesatuan makna. Sebagai contoh: 

 
Padha gulangen ing kalbu, 
Ing sasmita amrih lantip’ 
Aja pijer mangan nendra, 
Ing kaprawiran den kesthi,  
Pesunen sarinira, 
Sudanen dhahar lan guling 
 
‘asahlah batin 
Supaya tajam pemikiran kalian 
Jangan hanya makan tidur 
Latihlah dirimu 
Kurangi makan dan tidur’ 
 

Kata-kata yang lugas, tetapi mentes dalam ragam ngoko alus memudahkan orang 
unuk memahaminya. Meskipun tindak tutur yang dipakai bernuansa memeritah, tetapi 
kata-kata penyertanya menjadikan pitutur yang bermakna larangan tidak terasa kasar.  

Beberapa pemarkah menunjukkan jenis tindak tutur direktif imperatif, seperti 
pada contoh-contoh dalam tabel berikut. 

                                                 
11 Gunarwan, 2004, “Beberapa Prinsip dalam Komunikasi Verbal: Tinjauan sosiolinguistik dan 

Pragmatik” dalam Bahasa, Sastra dan Pengajarannya (Ed. Pranowo), Yogyakarta: Sanata Dharma 
Universiy Presss. 
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Jenis tindak tutur direktif imperative Kalimat perintah larangan 

Bt 17, Br 4 Aja pijer ketungkul ningali sastra 
Data Aja  
Pemarkah Aja (jangan) 
Maksud dan sasaran Kalau kamu membaca tilisan apa saja tulisan itu, 

jangan hanya asyik membaca tulisan saja, tetapi 
perhatikan juga sisi baik dan buruk ceritanya. 
Sasarannya tertuju kepada umum. 

 

Jenis tindak tutur direktif imperative Kalimat perintah permintaan 

Bt 18, Br 1-3 Caritane ala becik dipunweruh nuli rasakena saunine 
Data Dipun weruh  
Pemarkah Dipun (di) 
Maksud dan sasaran Sisi baik dan buruk dari cerita tersebut ketahuilah, 

kemudian rasakan / resapilah maknanya. 
Sasarannya tertuju kepada umum. 

 

Jenis Tindak Tutur Direktif Imperatif Kalimat Perintah Permintaan 

Bt.4, Br.2 Amiliha manungsa kang nyata 
Data Amiliha 
Pemarka -a = amilih + -a (pilihlah)   
Maksud dan Sasaran pilihlah manusia nyata. Termasuk kata perintah yang 

langsung dan berwujud permintaan karena kata 
tersebut digunakan untuk memperintah kita untuk 
memilih guru yang nyata, yaitu yang mempunyai 
kriteria-kriteria tertentu, yaitu baik budi pekertinya, 
mengerti hukum, dan lain-lain. Sasarannya adalah 
kita semua, jadi tergolong umum 

 

Jenis Tindak Tutur Direktif Imperatif Kalimat Perintah Wajar 

Bt.2, Br.9 Upayanen darapon sampurna ugi 
Data Upayanen 
Pemarka -en = upaya + -en (usahakan) 
Maksud dan Sasaran Usahakan supaya diri sempurna. Termasuk kata 

perintah wajar karena kata tersebut sudah jelas 
digunakan untuk memerintah kita untuk berupaya 
atau berusaha untuk bisa lebih baik (sempurna). 
Sasarannya termasuk umum karena untuk kita semua 
dan merupakan pesan yang tidak langsung 

 

Jenis Tindak Tutur Direktif Imperatif Kalimat Perintah Wajar 

Bt.1, Br.6 Sudanen dhahar lan guling 
Data Sudanen 
Pemarka -en = suda + -en (Kurangi) 
Maksud dan Sasaran Kurangi makan dan tidur. Termasuk kata perintah 

wajar yang langsung dan tergolong umum 
sasarannya karena menyuruh kita semua untuk 
mengurangi makan dan tidur 
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D.  Kesimpulan 

Secara ringkas dapat dikemukaan bahwa ajaran-ajaran dalam WR masih sangat 
relevan dengan peradaban sekarang. Terbukti kandungan maknanya banyak di-
implementasikan dalam berbagai wujud kegiatan, dan perilaku berkehidupan berbangsa 
dan bernegara. Meskipun dalam kadar nilai dan praktik yang berbeda-beda dari maksud 
aslinya. 

Secara sosiopragmatis, wujud tuturan pitutur Sinuhun PB IV dapat dikategori-
kan sebagai tindak tutur direktif ideal dan nonideal. Hal ini ditemukan pada modus 
tuturan yang bermakna langsung dan tidak. Artinya tidak setiap tuturan direktif 
bermodus tuturan langssung. 
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