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Abstrak 
 

Tanggal 4- 5 April 2013 Komunitas Wayang Universitas Indonesia bekerjasama dengan 
Direktorat Perguruan Tinggi Indonesia, ISI Surakarta, Lemhannas serta didukung berbagai 
kalangan pemerhati wayang, mempergelarkan Wayang Goes To Campus (WGTC) di kampus 
Universitas Indonesia Depok. Salah satu acara yang digelar pada tanggal 5 April 2013 siang 
dimulai pukul 13.30 adalah Pergelaran Wayang Ruwatan lakon Murwakala. Ceritera- ceritera 
wayang sebenarnya jika diteliti dengan seksama sarat dengan pendekatan- pendekatan filosofis 
praktis seperti etika, estetika, politika dan juga religiositas atau pengalaman religius. 
Olehkarenanya studi tentang filsafat wayang menjadi penting dimana hal ini masih terasa 
kurang disentuh dalam materi kurikulum di Indonesia sendiri. Padahal wayang tidak saja 
merupakan tontonan tetapi juga tuntunan bagi kehidupan sehari- hari. Oleh karena itu wayang 
bisa disebut merupakan cermin kehidupan manusia. Salah satu tradisi yang merupakan 
implementasi religiositas orang Jawa adalah upacara ruwatan. Ruwatan merupakan tradisi 
Jawa yang sampai saat ini masih sering dilakukan oleh orang Jawa pada umumnya. Upacara 
ruwatan dilakukan dalam pertunjukan wayang kulit dengan lakon Ruwatan Murwakala, dimana 
lakon ini akan selalu dimainkan kala manusia atau masyarakat tertentu sedang merasa resah, 
terusik ketenteramannya dan tidak aman eksistensinya. Sebuah implementasi  religi sebagai 
bentuk permintaan pada Yang Maha Kuasa akan keselamatan dan karunia dalam kesejahteraan 
hidup serta terhindar dari segala malapetaka melalui ritus pergelaran wayang kulit lakon 
Ruwatan Murwakala. Tulisan ini ingin mengemukakan tentang wayang ruwat sebagai sebuah 
cara pengungkapan religiositas manusia Jawa. Wayang ruwat di Indonesia sebagai tradisi 
yang sarat dengan pengalaman beragama ini perlu terus digali makna- makna yang terkandung 
didalamnya, juga menjelaskan betapa masyarakat Indonesia khususnya manusia Jawa yang 
sudah sangat religius sejak zaman dahulu kala. Pemilihan topik ini termasuk di dalam salah 
satu tema yang ditawarkan panitia yakni religion, philosophy and secularism yang dalam hal 
ini adalah tradisi religiositas manusia Jawa melalui pergelaran wayang ruwat dengan lakon 
Ruwatan Murwakala.  
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* Tema Ruwatan Murwakala ini pernah ditulis untuk ICSSIS 2012 oleh Lies Mariani dengan judul: 
Ruwatan di Taman Mini Indonesia Indah: Kajian Dinamika Ruwatan Murwakala. Dengan demikian apa 
yang akan saya kemukakan dalam tulisan ini walaupun juga bertema Ruwatan Murwakala, namun sangat 
berbeda interest karena saya akan membahas tema dari sudut pandang religiositas filosofis manusia Jawa. 
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A.  Pendahuluan 

Manusia Jawa merupakan etnik yang paling banyak jumlahnya di Indonesia. 
Menurut Marbangun Hardjowirogo dalam buku Paham Jawa, bahwa orang jawa 
berpenghayatan budaya satu meskipun mereka tinggal terpencar dimana-mana. Bahkan 
tampak seringkali mereka mempengaruhi budaya setempat sehingga terjadi sinkretisme 
lokal. Orang Jawa membedakan dirinya sebagai wong cilik, priyayi dan ningrat. Selain 
itu mereka juga masih terbedakan dalam kelompok dasar keagamaan, tradisi Jawa pra 
Islam yaitu kejawen atau abangan, dan penganut Islam yang disebut kaum santri. 
Namun apapun golongannya mereka tetap berbudaya Jawa yang tercermin dalam sikap 
mereka ketika menghadapi berbagai aspek kehidupan ini. 

Dalam kehidupannya manusia Jawa  tidak pernah lepas dari wayang baik di 
Indonesia sendiri maupun jika mereka jauh dari Indonesia seperti di Suriname 
(misalnya). Wayang walaupun di Indonesia ditemukan berasal dari berbagai daerah 
seperti Bali, Cirebon, Banyumas, Pacitan, Sragen, Jawa Barat, Jember dan lain- lain, 
namun Solo dan Jogja adalah kota- kota yang dianggap kota budaya wayang. Jadi, 
dimanapun dan kapanpun di mana terdapat orang Jawa mereka itu tetap Jawa dengan 
ciri-ciri khasnya yang tercermin dalam budaya seni tradisional sehari-harinya. Sebuah 
contoh sekitar tahun 1980-an, ada sekelompok orang Jawa yang mengikuti program 
transmigrasi ke Sumatera mereka tak lupa membawa gamelan dan berbagai alat musik 
jawanya yang ditempat tinggal barunya akan selalu digunakan dalam pergelaran 
wayang. 

Selain itu orang Jawa tetap masih memegang teguh adat istiadat sebagai cara 
hidupnya. Unsur-unsur kebudayaan seperti bahasa, teknologi terutama religi sebagai 
warisan nenek moyang tak pernah dilupakan. Oleh karenanya sering tampak adanya 
sinkretistik dalam berbagai implementasi ungkapan-ungkapan diri seperti dalam 
pemahaman agama yang diperpadukan dengan budaya. Salah satu religiositas beragama 
orang Jawa tercermin dalam pergelaran wayang kulit lakon Ruwatan Murwakala 
sebagai ungkapan permintaan kepada Yang Maha Kuasa atas rahmat lindungan agar 
terlepas dari segala mara bahaya. Maka sebenarnya Ruwatan Murwakala tidak lain 
merupakan bentuk sebuah harapan dari manusia terhadap tuhannya supaya semua 
keinginannya dikabulkan.  

B.  Ruwatan  

Salah satu upacara tradisional yang sampai saat ini masih ditaati, dipatuhi, 
diyakini dan dilaksanakan oleh orang Jawa adalah upacara ruwatan. Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa ruwat berarti: terlepas (bebas) dari nasib 
buruk yang akan menimpa (bagi orang yang menurut kepercayaannya akan tertimpa 
nasib buruk seperti orang-orang atau anak- anak tertentu, dalam istilah ruwatan dinamai: 
para sukerta). Jadi, ruwat artinya bebas, lepas, maksudnya terbebas dan terlepas dari 
sengsara, dari nasib buruk. Dalam tradisi lama atau kuna, mereka yang diruwat adalah 
manusia dan mahkluk- mahkluk yang hidup mulia atau bahagia, tetapi kemudian hal itu 
berubah yaitu mereka yang hina dan sengsara. Mereka diruwat agar terlepas dari 
kehinaan dan kesengsaraannya. Rumuwat dalam bahasa Jawa kuna bisa berarti 
menghapus, membebaskan. Maka meruwat adalah menyelamatkan orang dari 
kesengsaraan dan gangguan tertentu. WJS Poerwodarminto dalam Baoe Sastra Djawa 
menerangkan bahwa ruwat artinya luwar saka ing panènung, pangèsot, wewujudan sing 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 307

salah kedadèn; luwar saka ing bêbandan paukumaning Dewa; diruwat atêgês diluwari 
saka ing…… (terlepas dari tenung, kutuk hingga menjadi salah- wujud; lepas dari 
hukuman- penyempit Dewa, diruwat artinya dilepaskan dari…..). 

Upacara ruwatan juga memenuhi kebutuhan sosial bagi orang Jawa pada 
umumnya karena sarat dengan pesan yang terkandung dalam ruwatan maupun 
pergelaran wayang kulit. Ceritera ruwatan selalu mengambil lakon Murwakala yang 
berarti: menguasai waktu atau menindas (menguasai) bencana. Hal itu disebabkan 
Batara Kala (seorang putera Batara Guru dewa tertinggi di kahyangan) yang lahir akibat 
kama- salah, dan kemudian menjadi pemangsa manusia. Adapun manusia yang menjadi 
makanannya adalah manusia tertentu yaitu disebut manusia sukerta yaitu antara lain: 
anak laki-laki atau permpuan tunggal, 2 orang anak laki-laki atau perempuan semua, 2 
orang anak terdiri 1 laki-laki dan 1 perempuan atau sebaliknya, 5 laki-laki atau 5 
perempuan semua, anak tunggal laki-laki atau perempuan, 5 orang anak terdiri 4 laki- 
laki 1 perempuan atau sebaliknya, laki-laki – perempuan - laki-laki, perempuan- laki-
laki - perempuan, dan lain-lain. (Serat Centhini jilid 2 hal. 296- 298, dalam Yuwono Sri 
Suwito).  

Ruwatan memiliki keanekaragaman versi. Namun Ki Dalang yang mementaskan 
Murwakala biasanya menetapkan sendiri kebijaksanaan mana yang sesuai dengan 
konteks tujuan, pakem dan juga  keinginannya. Sukerta yang ideal berjumlah tidak lebih 
dari 20 orang namun itupun tergantung situasi dan kondisi. Segala perlengkapan 
upacara disediakan sebagai makna simbolik yang mengungkapkan nilai-nilai kehidupan 
untuk mencapai keselamatan. Dalam hal ini Ki Dalang sengaja memberi kelonggaran 
pada pihak atau para orang tua Sukerta untuk menetapkan keinginannya sendiri sebagai 
pemrakarsa ruwatan. Di sisi lain penonton bisa cukup asyik dengan menonton 
pergelaran wayang kulit dan bisa juga mengikuti upacara ruwatan dengan khidmat 
sekalian menikmati makan bersama tumpeng dan kue-kue ruwat yang telah disediakan 
pihak sukerta sebagai sajen. 

Bagi orang Jawa sajen sudah bukan merupakan sesuatu yang asing. Setiap 
upacara yang diadakan maka pastilah tak pernah tak diadakan sajen karena sajen 
merupakan perlengkapan pemujaan yang dipersembahkan kepada Yang Mahakuasa. 
Setiap upacara sajen disediakan secara khusus. Sajen untuk keperluan ruwatan pun 
demikian. Sajen ruwatan dinamai Sesaji Ruwatan Jangkep yang terdiri dari: Sajen 
saking kaluwargo ingkang karuwat, Piranti inti ruwatan, Sanggah/ Tenong ageng isi, 
Dhaharan: Tumpeng pitu (bubur, jadah, sego golong, jajan pasar), Pangurip-urip, 
Tanem tuwuh, Sinjang pitung warni, Polo kependhem, Polo kasampar, Polo 
gumantung, Empon-empon. Seluruh sajen sebenarnya tidak lain terdiri dari unsur- unsur 
seperti: hasil pertanian, alat pertanian, alat dapur, ternak (unggas), kain atau sinjang, 
alat tidur, minuman dan makanan berupa tumpeng komplit dengan lauk pauknya di 
mana semua itu merupakan kebutuhan hidup setiap orang. Seluruh sajen hakikatnya 
merupakan simbol miniatur kehidupan manusia dalam adat dan tradisi Jawa. Simbol 
kesetiaan, kecintaan kepada ibu pertiwi dengan segala hasil buminya.  

Pertunjukan wayang kulit biasanya memakan waktu semalam suntuk, tetapi 
pertunjukan wayang ruwat bisa dipersingkat cukup 2 jam saja. Pertunjukan wayang 
ruwat berbeda dengan pertunjukan wayang kulit biasa karena wayang ruwat bisa 
dikategorikan sebagai sebuah upacara religi yang dilakukan dengan penuh khidmat. 
Seorang dalang ahli ruwat juga berbeda dengan dalang biasa. Tidak semua dalang dapat 



 
Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: “Ethnicity and Globalization” 

 308 

berperan sebagai dalang ruwat karena dalam hal ini Ki Dalang harus dapat bertindak 
sebagai mediator antara para Sukerta dengan Yang Maha Kuasa. Seluruh ruang menjadi 
tidak homogen, tarasa semacam getaran yang membuat manusia merasa kecil 
dihadapanNya. Rudolf Otto menyebutnya: Mysterium tremendum et fascinans. Ki 
Dalang dengan khusuk melantunkan doa dan kidung serta menyebutkan satu persatu 
nama sukerta, meminta pada Yang Kuasa agar memberi berkah dan keselamatan bagi 
mereka beserta seluruh keluarga . Suasana hening, seluruh hadirin seakan tersihir, larut 
ke kedalaman mantra yang dikidungkan sebagai pengusir bala dan bahaya. Sosok Batara 
Kala dalam ruwatan Murwakala ditampilkan sebagai simbol keangkaramurkaan yang 
perlu disiasati agar tidak selalu datang mengganggu. Oleh karena itu hakikat ruwatan 
sebenarnya sama dengan ruwat-ruwat lainnya yaitu merupakan upacara tolak bala. 

C.  Ceritera Kama-Salah 

Kala adalah waktu, maka Batara Kala artinya Sang penguasa waktu. Ceritera 
tentang Batara Kala atau Dewa Waktu ini terdapat dalam berbagai versi wayang Jawa 
dan berada dalam pakem pedalangan. Dalam ceritera pewayangan baru, umumnya 
menyebut Kala adalah anak Batara Guru dengan Dewi Uma yang lahir dari akibat 
perilaku yang dinamai kama-salah. Kama adalah air mani, jadi kama-salah mengartikan 
air mani yang dikeluarkan dalam waktu dan tempat yang tidak sepatutnya atau dalam 
situasi kondisi yang tidak tepat. Salah satu versi ceritera tentang Batara Kala terdapat di 
dalam Kitab Manikmaya IX-X. Adapun secara ringkas ceritera tersebut dijelaskan 
sebagai berikut: 

Konon yang empunya ceritera, Batara Guru atau Hyang Girinata atau yang disebut 
juga Sang Hyang Manikmaya sedang mengelilingi jagad raya ditemani Dewi Uma 
permaisurinya. Mereka menaiki kendaraan lembu Andini terbang mengelilingi 
angkasa sampai di atas samudra.  Matahari diwaktu itu sudah mulai masuk ke 
peraduan, hari beringsut dari siang yang terik diterpa matahari ke senja yang taram-
temaram. Maka langit pun berwarna kemerah-merahan bak tembaga dan 
memantulkan sinarnya di lautan menjadikan warna yang penuh pesona. Alam 
seakan berpartisipasi menyambut datangnya sang malam dengan keindahannya.  

Dalam suasana keindahan alam semesta seperti itu, timbullah birahi Sang Girinata 
pada isterinya. Tetapi Batari Uma tidak menanggapinya, rasa enggan Sang Dewi 
untuk diajak bersanggama. Namun rupanya Sang Hyang Girinata tetap bersikeras, 
bahkan dengan paksa ia menarik tangan dan memangku Batari Uma untuk 
digaulinya. Sang permaisuri tersinggung, ia mengelak dengan kasar sambil 
menghardik suaminya bahwa perilaku Hyang Guru itu tidak pantas, apalagi ia 
hendak melakukannya disembarang tempat yaitu di atas punggung lembu Andini. 
Dewi Uma berteriak: “Seperti perilaku raksasa saja !!”.  

Perkataan Dewi Uma tersebut memecah ketidaksadaran Sang Batara Guru, bak 
sumpah ampuh seketika itu juga Batara Guru berubah ujud, ia bertaring seperti 
layaknya seorang raksasa. Namun apa daya semua sudah terlanjur, Kama atau mani 
Sang Girinata sudah keluar dan jatuh ke dalam samudra raya. Kama Sang Girinata 
yang jatuh ke dalam samudra menimbulkan suara yang menggelegar memecah 
bumi. Air samudra berputar-putar keras, teraduk-aduk menimbulkan gelombang 
setinggi gunung. Sorgaloka bagaikan diguncang dan diombang-ambingkan gempa 
yang amat dahsyat.  

Sang Hyang Girinata merasa malu dan juga marah kepada permaisurinya. Atas 
peristiwa alam yang menakutkan itu segera Batara Guru alias Sang Hyang Girinata 
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memerintahkan para dewa mencari penyebabnya. Para dewa segera melaksanakan 
tugas, turun ke mayapada untuk mencari tahu mengapa jagad raya menjadi begitu 
murka dahsyat serta menunjukkan kekuatannya. Sesampai di TKP terlihat dari 
dasar laut seberkas cahaya yang terang benderang berkilauan menyilaukan mata, 
seperti matahari memancarkan panasnya. Cahaya itu amat kuat sehingga para dewa 
tak mampu mendekatinya. Sang Hyang Girinata mengakui dan memberitahu para 
dewa bahwa itu adalah kama-salah, oleh karenanya ia harus dimusnahkan. Maka 
para dewa pun diperintahkan mempersiapkan diri seperti layaknya persiapan 
perang dan tak lupa membawa senjata ampuh masing-masing guna dipakai 
memusnahkan sinar yang berada di dasar laut tersebut. 

Dengan seluruh kemampuan dan kekuatan tenaga yang bersatupadu para dewa 
berusaha menjalankan perintah Sang Hyang Guru sebaik-baiknya. Bermacam-
macam senjata sakti para dewata telah terhunjam ke dalam lautan yang dalam 
menuju sasaran yaitu sesuatu yang bersinar di dalam laut. Air laut pun 
menggelegak berbuih, berputar-putar dan bergemuruh akibat terkena panah dan 
berbagai senjata sakti yang dibidik dan dilemparkan oleh para dewa. Namun 
‘Sinar’ yang ingin dimusnahkan itu semakin ditumpas dengan segala upaya, 
semakin kuatlah ia bahkan ‘Sinar’ tersebut menjadi semakin nyata, semakin 
membesar dan semakin kuat. 

Ternyata Kama-salah tidak bisa dimusnahkan oleh apapun, terbukti berbagai 
senjata yang ditujukan kepadanya justru semakin menambah kekuatannya. Tidak 
lama kemudian akhirnya muncullah seorang raksasa yang besarnya segunung dan 
tingginya mencapai langit di mana para dewata bersemayam. Kama-salah telah 
memanifestasikan dirinya yang muncul dalam ujud seorang raksasa tangguh 
digjaya dan sangat kuat. Seluruh senjata para dewa yang dibidikkan kepadanya 
seakan menjadi konstruksi pembangunan tubuhnya yang kokoh dan tidak mudah 
roboh. Ia segera keluar dari kedalaman samudra, berjalan berdebam-debam 
mendekati para dewa lalu sambil melompat kian-kemari ia berteriak-teriak 
membuat para dewa kocar-kacir berlarian. Ia menggeram-geram menimbulkan 
guncangan, pohon-pohon bergemuruh bagai tertiup badai, dengan beringas, suara 
menggelegar, serta mata berapi-api ia bertanya: “Heee…. Jawab aku, siapa 
Bapakku???”. Berulang-ulang ia bertanya kepada seantero dewa yang berada di 
sana. Namun para dewa pun tidak menjawab, mereka kebingungan karena memang 
mereka pun tidak tahu anak siapa raksasa itu. 

Sang Raksasa jalan mengikuti para dewa menuju kahyangan di tempat para dewa 
bersemayam dan bertemu dengan Batara Guru. Hyang Guru tetap tenang tidak 
bergerak dari tempat duduknya. Raksasa Kama- Salah pun bertanya pada Sang 
Batara Guru tentang asal-usul dirinya. Sang Hyang Girinata atau Jagadnata alias 
Batara Guru dan juga alias Sang Hyang Manikmaya menjelaskan bahwa ia adalah 
Hyang Jagadnata pelindung dunia dan juga pelindung semua yang hidup. Maka ia 
pun tahu siapa Bapak Kama-salah, oleh karena itu Hyang Jagadnata memerintah-
kan agar Kama-salah menyembah padanya. Kama-salah bersedia tetapi jika Sang 
Jagadnata berbohong maka Kama-salah akan memakannya. Ketika Kama-salah 
melakukannya Batara Guru menarik rambut-rambut dikening Kama-salah. Si 
Kama-salah meraung kesakitan dan ketika ia menengadah, dengan sigap Hyang 
Guru memotong taring-taringnya dan kemudian menekan lidahnya untuk 
mengeluarkan seluruh bisa yang terkandung di dalamnya. Taring kiri menjadi 
Pasupati, senjata ampuh yang nantinya akan dimiliki Arjuna dan taring kanan 
menjadi Konta senjata milik Karna, di mana keduanya terdapat di dalam ceritera 
epik Mahabharata. Sedangkan rambut-rambut Kama-salah berubah menjadi tali- 
tali busur panah yang nantinya akan dipergunakan dalam perang Bharatayudha. 
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Setelah itu Sang Girinata mengakui bahwa Kama-salah adalah puteranya. 
Kemudian Kama-salah diberi nama Batara Kala dan disuruh bertempat tinggal di 
Nusakambangan, merajai mahkluk-mahkluk jahat dan jin-jin di pulau Jawa. Kama-
salah yang kemudian dipanggil Batara Kala ini meminta Batara Guru menunjukkan 
jatah makanan apa saja yang bisa dikonsumsinya. Sang Guru memberitahu bahwa 
terdapat 60 jenis manusia yang boleh ia makan, yakni mereka yang dinamai para 
sukerta (lihat rincian sebelumnya). Batara kala pun menyembah lalu pergi menuju 
Nusakambangan. 

Sepeninggal Batara Kala Hyang Jagadnata menemui Dewi Uma. Sang Girinata 
dengan rasa malu dan amarah akibat kutukan Dewi Uma membuatnya gusar. 
Seketika ditariknya sanggul Dewi Uma, kemudian dipegangnya dua kaki Sang 
Dewi sehingga berjungkirlah ia dengan kaki di atas dan kepala di bawah dengan 
rambut terjumbai tak beraturan. Hyang Guru berkata tandas: “Cantik rupamu Dewi 
Uma, tetapi rambutmu berumbai-umbai seperti raseksi. Jerit suaramu juga seperti 
raseksi” Maka seketika itu juga Dewi Uma berubah menjadi raseksi. Dewi Uma 
pun dilepas dan Sang Batara Guru berucap: “Ini adalah takdir Dewata isteriku… 
Jasmanimu raseksi, tetapi sukmamu tetap Dewi Uma”. 

Kemudian Sang Hyang Guru dengan kesaktiannya memindahkan sukma Dewi 
Uma ke tubuh Dewi Laksmi isteri pamannya Resi Caturkanaka sedangkan sukma 
Dewi Laksmi sendiri dipindahkan ke tubuh raseksi Dewi Uma yang kemudian 
berganti nama menjadi Batari Durga dan diperisteri oleh Batara Kala. Sedangkan 
sukma Dewi Uma yang dimasukkan ke dalam tubuh dewi Laksmi tetap menjadi 
permaisuri Hyang Girinata. 

 
Begitulah ceritera tentang Kama-salah, walaupun diceriterakan dalam berbagai versi 
namun sebenarnya berintikan sama yaitu tentang  kama yang salah.  

D.  Ruwatan Murwakala  

Baru-baru ini tanggal 4-5 April 2013, Komunitas Wayang Universitas Indonesia 
dan Ikatan Alumni bekerjasama dengan Direktorat Perguruan Tinggi, ISI Surakarta 
mempergelarkan Wayang Goes To Campus (WGTC) 2013 di kampus UI Depok. Salah 
satu acara yang digelar pada 5 April siang dimulai pukul 13.30 adalah pergelaran 
wayang kulit ruwatan dengan lakon Murwakala. Murwakala dari kata: “Purwa” yang 
artinya awal dan “kala” berarti waktu, maksudnya kembali keasal mula. Murwakala 
adalah ceritera simbolis dari sebuah pertobatan seorang mahkluk yang memiliki dosa 
besar kemudian bertobat kepada Sang Pencipta sehingga mendapat ampunan. Mahkluk 
yang semula jahat, kotor, mudah terbakar nafsu angkara murka, penuh dosa, namun 
kemudian berobah menjadi baik. 

Ruwatan Murwakala adalah sebuah upacara khidmat dan sakral melalui 
pergelaran wayang kulit dimana pergelaran ini selalu selalu dilakukan oleh orang Jawa 
dikala manusia atau masyarakat tertentu sedang merasa resah, gundah gulana, tidak 
nyaman, terusik ketenteramannya dan merasa tidak aman eksistensinya. Maka 
dilakukanlah upacara ruwatan yang maksudnya berbuat sesuatu yang bisa menyenang-
kan alam semesta ini serta memohon kepada Yang Kuasa sehingga alampun yang 
dianggap memiliki kekuatan akan memberi kebaikannya pada manusia. Bagi manusia 
Jawa sekalipun mereka telah memeluk agama tertentu, tetap tertanam pandangan 
panteistik yang mengartikan bahwa Allah, dunia dan manusia sama saja, Allah tidak 
dipandang sebagai pribadi karena Allah pun bisa menyatu dengan alam. Oleh karenanya 
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alam semesta juga bisa murka karena ulah manusia yang menyia-nyiakan alam, tidak 
memelihara alam sebagaimana mestinya. C. A. van Peursen dalam bukunya Strategi 
Kebudayaan menguraikan tentang perkembangan kebudayaan melalui tiga tahap yakni: 
tahap mitis, tahap ontologis dan tahap fungsional. Setiap tahap memiliki ciri- cirinya 
sendiri. Tahap mitis adalah sikap manusia yang yang menyatu dengan alam sehingga 
alam dan manusia tak ada bedanya. Alam semesta dipandang sebagai makro kosmos, 
sedangkan manusia tidak lain merupakan mikro kosmos. Bagi manusia mitis, alam ini 
penuh kegaiban, alam bisa murka jika tak berkenan. Maka perlu dilakukan korban 
berupa macam-macam perlengkapan sebagai puja-puji yang seringkali menciptakan 
getaran-getaran magis sebagai aspek yang bisa dianggap negatif. Pada tahap ontologis 
berbeda, karena dalam tahap ini manusia sebagai subjek sedangkan alam sebagai objek 
saling terpisah dalam sebuah distansi. Maka subjek dan objek menjadi substansi yang 
berdiri sendiri- sendiri. Namun hikmah dari distansi tersebut membuat subjek bebas bisa 
mengamati objek sehingga subjek (manusia) banyak menemukan pengetahuan dan 
ilmu-ilmu pengetahuan pun berkembang. Sedangkan kebudayaan dalam tahap 
fungsional merupakan tahap yang menunjukkan adanya relasi-relasi baru dengan segala 
hal. Relasi dibuka agar terjalin hubungan-hubungan antar berbagai hal seperti dalam 
bidang religi, ilmu pengetahuan, cara hidup dan lain-lainnya. Sikap dan pemikiran ini 
nampak dalam kehidupan manusia kontemporer yang menekankan pentingnya 
hubungan dialogis baik dengan sesama maupun dengan alam semesta. Ternyata tahap 
inipun memiliki segi negatif, karena terlalu memfokuskan pada relasi-relasi maka jatuh 
ke dalam operasionalisme. Namun perlu diketahui bahwa dalam realitas kehidupan 
selalu terjadi percampuran tahap yang satu dengan tahap yang lain, tak pernah setiap 
tahap berdiri sendiri. Itu sebabnya walaupun dewasa ini kita berada pada abad 
kontemporer namun pendekatan mitis dan ontologis masih tetap ada. 

Upacara ruwatan di setiap daerah di Jawa memang tampil beranekaragam namun 
sebenarnya bertujuan sama. Intinya dalam Ruwatan Murwakala adalah upacara 
pengelabuan melalui pergelaran wayang kulit yang memakan waktu cukup lama agar 
para sukerta terbebas dari kejaran Batara Kala yang ingin memakannya. Tradisi ini telah 
tumbuh dan berkembang atas dasar kemantapan rasa dan keyakinan masyarakat 
pendukungnya atas warisan budaya nenek moyang dari zaman dahulu kala. Itulah 
sebabnya mengapa ruwatan Murwakala dilakukan yaitu agar anak- anak atau pun orang- 
orang yang termasuk sukerta tidak dimakan oleh Batara Kala.  

E.  Ruwatan Sebagai Religiositas Manusia Jawa 

Ruwatan sebagai sebuah upacara, termasuk dalam budaya tradisional, khususnya 
tradisi Jawa. Tradisi adalah suatu sistem kepercayaan yang hidup turun temurun dari 
para leluhur dan masih selalu dilakukan. Bagi manusia Jawa, hidup di saat ini adalah 
sebuah upacara persiapan bagi hidup abadi disisiNya nanti. Berarti hidup saat ini bagi 
kepercayaan Jawa adalah hidup dalam dimensi waktu  sangkan paraning dumadi yang 
dimulai dari lahir, dewasa, tua dan akhirnya mati. Maka hidup haruslah mapan 
manunggal dengan alam semesta di dalam rahim segala-galanya sebagai pemberianNya. 
Ruwatan sebenarnya bisa diartikan sebagai koreksi atas kama-salah agar semua kembali 
lurus. Kama-salah dapat diartikan sebuah teks yang dapat diinterpretasikan sesuai 
kontekstualisasinya. Menurut mitologi Jawa, bersanggama memang tidak boleh 
dilakukan atas dasar nafsu berahi semata-mata karena dalam tindakan bersanggama 
terdapat maksud baik dan kewajiban suci yakni menurunkan anak yang baik sebagai 
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penerus. Di dalam Serat Niti- mani karangan RMH. Sugondo terbitan Albert Rusche 
Surakarta 1919, hal tersebut diuraikan sbb: “Karena hal bersanggama diandaikan 
sebagai Aji Asmaragama, maka pelaksanaannya harus diaji-aji atau diagungkan. 
Artinya, bersanggama itu tidak dilakukan sebagai kegemaran, dijadikan permainan atau 
pun iseng-iseng”. Mitologi Jawa yang lain memberi arti bahwa bersanggama adalah 
bertujuan untuk menurunkan wiji-aji yakni bibit unggul. Oleh arenanya harus 
dilaksanakan dengan laku, prihatin, puasa, mengurangi tidur, sabar, tawakal, pasrah. 
Sebelum bersanggama suami-isteri wajib mandi sebersih mungkin (mandi suci), 
memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dikaruniai anak yang berbudi luhur, soleh, 
berguna bagi bapak Ibunya, keluarga, masyarakat luas dan juga bagi negara. Dalam 
kitab klasik Jawa atau Primbon terdapat pedoman yang rinci tentang hari, tanggal dan 
waktu yang baik atau buruk untuk melakukan sanggama, misalnya: Jangan ber-
sanggama dimalam hari raya Sawal karena jika berhasil, anaknya akan menjadi anak 
yang suka berbuat durhaka terhadap Bapak Ibunya. Dilarang bersanggama digelap, jika 
berhasil maka yang didapat adalah anak yang berkepala batu dan dungu. Masih banyak 
ajaran moral Jawa tentang bersanggama yang baik. 

Bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya manusia Jawa jauh 
sebelum agama-agama masuk ke tanah Jawa, nenek moyang mereka sudah religius. 
Manusia Jawa telah memegang kepercayaan animisme sebagai religi. Sejarah mencatat 
abad ke 13 - 17 Islam masuk ke Nusantara sekaligus menyisihkan kekuasaan Hindu 
yang sudah terlebih dahulu masuk. Proses pengislaman berjalan melalui adaptasi 
kultural dan akulturasi yang kemudian secara sinkretik diterima seperti yang 
berkembang di Jawa Tengah, Jogjakarta (Mataram), Jawa Timur (Majapahit). Namun 
orang Jawa tak pernah meninggalkan tradisi dan religiositasnya sebagai manusia Jawa 
seperti upacara ruwatan. 

Orang Jawa biasanya memang mudah beradaptasi dan memiliki etos bisa 
menghormati dan manghayati niai-nilai kemanusiaan dari berbagai sumber 
kepercayaan. Namun meskipun manusia Jawa telah banyak menganut agama-agama 
seperti Islam, Kristen, Hindu, Budha dan lain- lain, namun manusia Jawa tetaplah 
manusia Jawa yang konsisten dengan pandangan hidupnya. Sikap akomodatif dan 
toleran terhadap budaya lokal disatu sisi sering dianggap negatif karena diartikan telah 
mencampuradukkan antara budaya lokal dengan Islam. Tetapi di sisi lain juga 
berdampak positif karena dengan sinkretisasi maka terjadi sebuah jembatan penghubung 
bagi Islam dapat diterima sebagai kepercayaan baru bagi masyarakat Jawa.  

Namun manusia Jawa tak pernah melupakan tradisi dirinya. Acara seperti 
ruwatan, slametan, nyadran, haul, yasinan, tahlilan, grebeg adalah bentuk- bentuk 
tradisi warisan religi Jawa yang diperpadukan dengan kebudayaan dan masih dilakukan 
sampai saat ini. Melalui kebiasaan- kebiasaan berupa tradisi, ritual lokal seperti ruwatan 
dan lain- lainnya itu sebenarnya semakin tampak sikap religiositas mereka. Maka 
Ruwatan memang bisa dikatakan sebagai religiositas manusia Jawa.  

F.  Penutup 

Geertz mengatakan bahwa religi merupakan bagian dari sistem kebudayaan. 
Artinya, religi merupakan sebuah pedoman yang bisa dijadikan sebagai kerangka 
interpretasi tindakan manusia. Religi juga merupakan sistem simbol yang berfungsi 
mengukuhkan suasana hati dan motivasi pada manusia melalui formulasi konsepsi serta 
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membungkusnya dengan aktualitas yang realistis. Oleh karenanya religi atau agama 
berfungsi untuk memberi sgnifikasi pemaknaan serta menawarkan penjelasan terhadap 
berbagai peristiwa dan pengalaman yang menyimpang dari tradisi. Geertz juga melihat 
sistem simbol keagamaan dapat dielaborasikan keberbagai cara, antara lain melalui 
ritual. Ritual memanifestasikan dunia yang sebagaimana dibayangkan dan dunia 
sebagaimana yang dialami dipadukan melalui perbuatan dalam bentuk-bentuk simbol. 
Simbol dalam sebuah kajian budaya menempati posisi yang penting. Manusia 
menciptakan simbol secara konvensional untuk digunakan bersama-sama dan dipahami 
bersama-sama pula, memberi makna agar bisa dipakai oleh manusia mengorientasikan 
lingkungan. Dalam hal ini Ruwatan Murwakala bisa dijadikan salah satu contoh simbol 
yang menunjukkan bahwa Indonesia sangat multikulturalistik dalam budaya dan 
pluralistik dalam religi. Sebuah implementasi religiositas yang dihayati oleh orang Jawa 
melalui ritual kesenian wayang kulit ruwat. 

Dari perjalanan sejarah, diketahui bahwa nenek moyang bangsa Indonesia 
adalah orang-orang religius. Hal itu difahami oleh para founding fathers Indonesia yang 
menetapkan Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Dalam sila 
pertama tertulis tentang Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, Indonesia bukanlah negara 
agama melainkan negara yang warganegaranya berketuhanan. Tetapi pemerintah telah 
melembagakan kepercayaan masyarakat Indonesia dengan hanya mengakui 6 agama. 
Namun apa yang selama ini dipaksakan oleh negara bahwa di Indonesia hanya 
mengakui 6 agama KTP yaitu: Hindu, Budha, Katolik, Protestan, Islam dan Kong Hu 
Cu, ternyata semua itu tidak bisa dikatakan berjalan dengan mulus. Banyak keyakinan 
dan kepercayaan lokal justru dianggap kurang penting dan tak terwadahi. Padahal setiap 
warganegara memiliki hak azasinya masing-masing dalam mengimplementasikan 
keyakinan dan kepercayaannya. Setiap etnik yang berada di kepulauan Indonesia 
memiliki budaya dan religinya masing-masing. Maka sudah waktunya masyarakat 
menyadari serta memahami keanekaragaman ini dan belajar bagaimana menghargai 
berbagai keperbedaan.  

Sehubungan hal itu, ternyata di tengah- tengah pergulatan budaya dan pluralitas 
agama-agama di era globalisasi ini masih ada manusia Jawa yang tetap memegang 
budaya serta religiositasnya. Hal ini tampak dalam salah satu contoh religiositas 
manusia Jawa melalui Ruwatan Murwakala.  
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Gambar 1. Seperangkat Gamelan Jawa 

 

 
Gambar 2. Berbagai kelengkapan slametan ruwat  

 

 
Gambar 3. Nasi tumpeng dan lauk pauk ruwat 
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Gambar 4. Wayang Kulit lengkap 

 
 
 

 
Gambar 5. Ki Dalang sedang memainkan wayang ruwat dengan lakon: Murwakala.  
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