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ABSTRACT 

Berbeda dengan dua cerita wayang kulit purwa sebelumnya, yakni Mahabarata dan 

Ramayana, yang merupakan lakon wiracarita (epos), yang menampilkan beragam adegan 

dengan banyak figur, dan konflik yang dihadirkan, Dalam cerita Dewa Ruci, justru hanya 

menelusur perjalanan tokoh utama, Arya Bima, dalam mencari jatidiri. Karena itu, cerita 

Dewa Ruci juga digolongkan sebagai cerita suluk (perjalanan rohani), seorang Arya Bima. 

Tulisan ini berusaha melacak Kosmologi cerita Dewa Ruci ditinjau dari kajian tasawuf 

Islam. Dengan metode penelitian kepustakaan (library research), data-data yang ada dalam 

penelitian ini dianalisis dengan metode deskripsi kualitatif, yaitu dengan menggambarkan 

keadaan data secara apa adanya. Tujuannya untuk mengungkap apakah cerita Dewa Ruci 

sejalan dan sesuai dengan wacana tasawuf Islam, atau sekadar bentuk karya seni? Lalu, 

bagaimana cerita Dewa Ruci ini berkontribusi dalam pendidikan tasawuf Islam? 

 

Kata kunci: Kosmologi, Cerita Dewa Ruci, Tasawuf Islam 

Pendahuluan 

Secara awam tidak mudah untuk bisa memahami isi cerita Dewa Ruci. Mengingat 

dalam cerita ini, banyak menghadirkan metafor dan idiom-idiom mistisisme yang sulit 

dipahami. Banyak hal yang menabrak pakem berpikir logika awam, misalnya terlihat dari 

keberadaan air suci, (tirta prawita sari/ma‟al hayyat), yang berada di tengah samodra. Begitu 

juga dengan konsepsi tentang jagat cilik (mikrokosmos), dan jagat gede (makrokosmos), yang 

dalam cerita ini menjadi periode krusial atas perjalanan suci Arya Bima, dalam mencari 

jatidiri menuju insan al kamil (manusia sempurna). 

Namun bagi para pelaku sufisme, suluk, mistisisme, atau sebutan semacamnya, 

fenomena Dewa Ruci bisa dijelaskan dengan nalarnya yang sederhana dan mapan. Sama 

halnya bagaimana seorang yang berimana mempercayai kebenaran sebuah kitab suci yang 

berasal dari dzat yang mahasuci. Karena itulah, barangkali cerita Dewa Ruci digolongkan 

sebagai cerita suluk (jalan kerohanian)
1
, yang ditempuh oleh seorang salik menuju kepada 

kehendak yang mahakuasa. Persoalan yang disuguhkan dalam cerita Dewa Ruci menjadi 

semakin menarik, karena menurut hemat penulis, persoalan itu telah menjadi topik 

pembahasan utama sepanjang sejarah filsafat hidup umat manusia. Sebab, ia menyangkut 

                                                 
1
 Abdul Hadi WM, “Dewa Ruci” Aliegori Sufi Jawa dalam “Serat Cebolek” Yasadipura I, 2005, h. 1  
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kesadaran diri manusia akan hakikat dan makna hidup di bumi, yang dalam cerita ini 

terungkap dalam istilah sangkan paraning dumadi, dari mana dan hendak kemana manusia 

hidup, sehingga sampai pada tahap manunggaling kawulo gusti, menyatunya manusia pada 

dzat tuhannya.   

Penulis juga dapat memahami betapa pentingnya cerita Dewa Ruci ini, dalam 

khasanah sufisme, pinjam istilah Abdul Hadi WM, sebagai “sufi Jawa”.
2
 Karena pada tahap 

tertentu ia bisa menjadi energi yang kuat untuk membangun insan-insan al kamil di 

masyarakat. Sehingga tidak heran jika sampai saat ini banyak orang, terutama dari kalangan 

akademisi, tertarik pada cerita Dewa Ruci sebagai bahan penelitian, karena setiap manusia 

tentunya ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan hakiki makna dan tujuan hidup 

manusia. 

Sebagai alegori sastra sufi Jawa, dari alur cerita yang dibangun, ada upaya penulis 

cerita Dewa Ruci ini, hendak mendamaikan ajaran tasawuf model al-Ghazali, yang sering 

dinisbahkan sebagai tasawuf sunni, dengan tasawuf model Ibnu Arabi, yang terkenal dengan 

ajarannya wahdat al wujud  (kesatuan wujud), yang sering dikategorikan sebagai paham syi‟i, 

dan pada tahap tertentu juga digolongkan ke dalam paham panteisme.
3
 Dalam tasawuf model 

al-Ghazali perjumpaan seorang sufi dengan tuhannya sampai pada tingkat kasyf, yaitu 

tersingkapnya tabir pengetahuan melalui intuisi, dan bukan melalui akal. Keadaan kasyf 

diperoleh melalui tahapan-tahapan (maqamat) tertentu melalui olah batin dari perilaku para 

pelaku sufi. Karenanya ia tidak bisa dipertentangkan dengan akal. Sementara pandangan 

panteisme mengajarkan bahwa segala sesuatu itu Tuhan. Tuhan dan alam manungggal. Lebih 

tegas lagi dikatakan Tuhan identik dengan alam.
4
 Atau alam adalah ekspresi dari manifestasi 

Tuhan. 

Oleh sebagian ahli, model tasawuf al-Ghazali dianggap berhasil memadukan orientasi 

keagamaan eksoteris yang bertumpu pada masalah-masalah hukum agama (fiqh), dan mereka 

yang bertumpu pada kebenaran (syari‟ah) pada satu sisi. Dengan mereka yang berorientasi 

pada paham keagamaan esoteris yang bertumpa pada masalah pengalaman dan kesadaran 

ruhani pribadi (ma‟rifat), dan yang berorientasi pada jalan menuju kebahagiaan (thariqah).
5
 

Dimana pada masa abad pertengahan kontroversi antara kaum eksoteris dengan kaum 

esoteris, misalnya dari kalangan kaum fiqh dengan tasawuf, sebagaimana digambarkan oleh 

                                                 
2
  Ibid, h. 1 

3
 Azhari, Kautsar Noor “Ibn Arabi: Wahdat al Wujud dalam Perdebatan”, Paramadina, Jakarta, 1995, h. 159 

4
 PJ Zoetmulder, Manunggaling Kawula Gusti; Panteisme dan Monisme dalam Sastra Suluk Jawa, Suatu Studi 

Filsafat, Terj. Dick Hartoko, Jakarta, Gramedia, 1990, h. 2 
5
 Bandingkan dengan Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Telaah Kritis tentang Masalah 

Keimanan, Kemanusiaa, dan Kemoderenan, Paramadina, Jakarta, Cet. I, 1992, h. 257 
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Ibn Taymiyyah, serupa dengan pertentangan antara kaum Yahudi dan Kristen.
6
 Dalam posisi 

ini, tasawuf al-Ghazali sering dikategorikan sebagai tasawuf praktis. Sementara tasawuf yang 

dikembangkan oleh Ibn „Arabi, dinisbahkan sebagai tasawuf filosofis.
7
 

Dalam uraian sederhana di bawah ini, akan dicoba untuk dideskripsikan kosmologi 

cerita Dewa Ruci. Apakah ada signifikansi antara kosmologi cerita Dewa Ruci dengan ajaran 

tasawuf Islam? Ataukah cerita Dewa Ruci adalah bentuk imajinasi, daya khayal, pengarang 

cerita yang disuguhkan? Lalu bagaimana cerita Dewa Ruci ini berkontribusi dalam 

mendamiakan ajaran tasawuf yang terdapat dalam agama Islam? 

 

Kosmologi Cerita Dewa Ruci 

 

Istilah Kosmologi menurut Wikipedia, berasal dari bahasa Yunani “kosmos” yang 

berarti “dunia”, dan “logos” yang berarti “ilmu”. Dengan demikian Kosmologi diartikan 

sebagai ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. 

Dan, secara khusus ilmu ini berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu subyek. 

Kosmologi dipelajari dalam astronomi, filosofi, dan agama.
8
 Hasan Shadily, dalam 

Ensiklopedi Indonesia, mendefinisikan kosmologi sebagai bumi yang tersusun menurut 

peraturan dan bukan yang kacau tanpa aturan.
9
 Istilah Kosmologi pertama kali diperkenalkan 

oleh Christian Von Wolff, pada tahun 1728, dalam bukunya, Discursus Praeliminaris de 

Philosophia in Genere.
10

 Selanjutnya dalam kaitan Kosmologi cerita Dewa Ruci ini peneliti 

berupaya melacak keyakinan Arya Bima, tokoh utama pada cerita ini dalam upaya 

menjumpai hakikat dzat Tuhan. 

Cerita diawali ketika Arya Bima, yang juga diberi nama Arya Sena atau Werkudara 

menemui pandita Durna meminta petunjuk untuk menjadi manusia sempurna (al insan al 

kamil). Tanpa berpikir panjang, Durna pun segera menyuruh Arya Bima untuk mencari air 

suci, yang dapat menyucikan jiwanya. Air itu bukan air biasa, tetapi air suci yang akan 

membuat dirinya menjadi sempurna hidupnya. Air suci itu tidak sekadar dapat menyucikan 

dirinya, tetapi bisa menjadikan seseorang akan lebih mulia dibanding manusia yang lain, 

bahkan kedua orangtuanya akan dapat kemuliaan di syurga. Nama air suci itu adalah tirta 

                                                 
6
 Ibid 

7
 Kautsar Azhari, Kebutuhan untuk Memprommosikan „Irfan, dalam Sufisme Perkotaan, Makalah dalam 

Seminar, Melacak Jejak Tasawuf Filosofis di Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, (6/8/2011), h.2 
8
 Wikipedia, id.m.wikipedia.org, 5/7/2021, pukul. 04.23 

9
 Hassan Shadily, Ensiklopedi Indonesia Bagian 4, Jakarta,  Ichtiar Baru Van Hoeve, 1986, h. 1887  

10
 Munitz, dalam Paul Edward (Ed), The Encyclopedia of Philosophy, The Macmillan Co and Free Press, New 

York, 1976, h. 237 
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prawita sari, yang keberadaannya ada di tengah hutan Tikbasara di kaki gunung 

Candramuka. Karena rasa hormatnya yang tinggi kepada gurunya, tanpa pertimbangan apa 

pun Bima menerima perintah guru Durna sebagai titah
11

 yang harus dipatuhi dan dijunjung 

tinggi. Walaupun ia tahu hutan itu sangat ganas, karena dijaga oleh banyak raksasa yang 

sangat berbahaya. 

 Sebelum berangkat ke tengah hutan, Arya Bima berpamitan kepada saudara tuanya 

Prabu Yudhistira, di istana Amarta, secara kebetulan di sana juga sudah ada ketiga adiknya, 

Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Setelah menyampaikan maksudnya untuk berpamitan mencari 

air suci ke hutan Tikbrasara, keempat sudaranya berusaha mencegahnya. Karena itu bisa jadi, 

akal-akalan pendeta Durna untuk menyingkirkan Arya Bima dalam peperangan baratayuda 

antara kerajaan Kurawa dan Pandawa. Karena pada saat yang sama sedang terjadi ketegangan 

di antara ke dua kerajaan itu. Dan, pendeta Durna ada di pihak Kurawa. Sementara dengan 

kemampuan dan kekuatan Bima, menjadi kekuatan Pandawa Lima, (sebutan untuk Yudistira, 

Arya Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa), yang sangat ditakuti oleh bangsa Kurawa. 

 Namun, karena Bima adalah murid yang sangat patuh kepada gurunya, sekaligus ia 

telah menerima perintah gurunya itu sebagai titah guru, upaya saudara-saudaranya untuk 

mencegahnya pun dihiraukannya. Bima pun pergi seorang diri untuk mencari air suci, tirta 

prawita sari, ke tengah hutan Tikbrasara. Sudah menjadi watak Arya Bima, yang bercita-cita 

ingin menjadi seorang ksatria berhati Brahmana. Yakni, ksatria yang mumpuni ilmunya dan 

dapat dijadikan suri teladan bagi masyarakatnya, karena sangat menyayangi dan dekat 

dengan rakyatnya, pantang baginya untuk mengkhianati perintah gurunya, Bima bersikeras 

untuk mendapatkan air suci tersebut di tengah hutan walau nyawa menjadi taruhannya. 

 Dalam perjalannya ke tengah hutan, tak terpikirkan olehnya bahaya selama di 

perjalanan, karena memang tak ada bahaya yang dilihatnya. Justru semua yang dilewatinya 

menjadi takut oleh keperkasaan Bima. Orang-orang yang tinggal di perbatasan hutan pun 

terheran-heran melihat Bima yang berjalan dengan cepat, nekat, berani menantang bahaya 

besar, masuk ke dalam hutan yang sangat angker. Dengan cepat Bima sampai di hutan 

Tikbrasara, dan setelah hutan itu diobrak-abrik sedemikian rupa, air suci tirta prawitra sari 

yang ia cari tidak juga ia temukan. Justru muncul dua raksasa besar penjaga hutan, yaitu 

Rukmuka dan Rukmakala, yang sangat marah atas ulah Bima, karena telah membongkar 

hutannya demi mendapatkan air suci. Terjadilah perkelaihan di antara mereka, dua lawan 

                                                 
11

 Titah berarti perintah (biasanya dari raja) yang harus dipatuhi, lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

Lektur.ID, Minggu, 04 Juli 2021, pukul. 10.13 WIB. 
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satu. Yang akhirnya dimenangkan oleh Arya Bima. Ia pun pulang setelah apa yang dicari di 

hutan Tikbrasara tidak ia ketemukan. 

 Arya Bima tidak patah semangat, ia pun kembali menghadap pandita Durna, untuk 

mencari petunjuk. Melihat kepatuhan Arya Bima terhadapnya, pendeta Durna pun kembali 

menyuruh Arya Bima untuk mencari air suci itu ke dasar samodra. Lagi-lagi karena sudah 

dianggap sebagai titah sang guru, tanpa banyak pertimbangan, Bima pun kembali 

menjalankan misinya untuk mencari air suci itu ke tengah samodra, meski sebenarnya ia 

tidak bisa berenang seperti adiknya Arjuna. Di tengah perjalanan menuju samodra, Bima 

bertemu Anoman, Mahambira, Setubanda, dan Jajakwreka, hingga terjadi perkelahian namun 

Bima tetap bisa meloloskan diri. Hambatan dan rintangan tidak sampai di situ. Karena Bima 

selanjutnya dihadang Kadang Bayu, yang juga menghalangi niat Bima menuju samodra. 

Setelah terjadi percekcokan yang sengit, terjadilah saling dorong antara Bima dan Kadang 

Bayu, yang kembali dimenangkan Bima. Bima pun bisa melesat ke samodra. Dan di tepi 

samodra, Bima sempat ragu untuk memasuki samodra dengan ombaknya yang besar dan 

ganas.  

Memasuki samodra luas Bima pun terombang-ambing ombak yang besar dan ganas. 

Di tengah keganasan ombak samodra, Bima dihadang Naga Nemburnawa, naga ini berhasil 

menggigit Bima sehingga tubuhnya lemas. Di tengah lilitan Naga Nemburnawa, dan dalam 

puncak kesadarannya, Bima memegang mulut naga, dan dengan kuku Pancanakanya Bima 

berhasil merobek tubuh Naga Nemburwana, hingga tewas. Darah pun mengalir hingga lautan 

samodra memerah karena derasnya darah yang mengalir dari sang naga. Atas kematian naga 

raksasa, Naga Nemburnawa, seisi lautan pun bergembira. Mereka juga bergembira melihat 

kedatangan Bima, titisan dewa Bayu yang diutus oleh gurunya untuk mencari tirta pawitra 

sari di dasar samodra. 

Di tengah samodra Bima sendirian, sunyi senyap tanpa siapa-siapa, hingga akhirnya 

ia ketemu makhluk kecil berambut panjang. Makhluk kecil itu tubuhnya tidak lebih besar dari 

seorang bayi manusia, namun tubuhnya kekar dan wajahnya mirip dengan dirinya, nyaris 

seperti kembarannya. Makhluk kecil itu adalah Dewa Ruci. Setelah terjadi dialog dan saling 

mengenalkan diri, sampailah pada persoalan pokoknya. Yakni, bahwa perjalannya sampai ke 

dasar samodra adalah untuk mencari air suci (tirta pawitra sari). Namun, apa kata Dewa 

Ruci, bahwa air suci yang dicari itu tidak ada di dasar samodra. Mendengar jawaban itu, 

Bima pun terkulai lemas, karena apa yang telah diperjuangkannya ternyata sia-sia. Dewa 

Ruci, justru merasa iba melihat kegigihan Bima memperjuangkan kehendak pendeta Durna, 

lalu disuruhlah Bima masuk ke dalam tubuhnya. Walaupun hal itu mustahil dilakukan, tetapi 
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dengan keyakinannya yang kuat, dan dengan petunjuk Dewa Ruci, yang telah dianggap 

sebagai gurunya, ia pun berhasil masuk ke dalam tubuh Dewa Ruci yang kecil melalui lubang 

kupingnya sebelah kiri. 

Di dalam tubuh Dewa Ruci, Bima merasa berada di alam yang sangat lapang dan luas, 

ia melihat lautan tanpa tepi. Bima pun menyusuri langit yang sangat luas tak berujung. 

Sampai ia tidak tahu mana arah utara, selatan, timur, dan barat. Ia pun tidak tahu mana atas 

dan mana bawah, serta mana depan dan mana belakang. Dalam tubuh Dewa Ruci juga 

terdapat cahaya yang sangat terang, namun tidak meyilaukan. Tidak lama kemudian, Bima 

melihat empat macam warna cahaya. Hitam, merah, kuning, dan putih. Yang pertama disebut 

juga pancamaya. Pancamaya itu ada dalam hati, karena ia memimpin manusia, ia disebut sifat 

yang memimpin kepada sifat lebih, yang merupakan hakikat dari sifat itu sendiri. Dan cahaya 

itulah tempat tinggal untuk hati. Matahati itulah yang menandai hakikat manusia, ia adalah 

jatidiri. Cahaya yang berwarna hitam, merah, kuning, dan putih menjadi penghalang hati. Isi 

dunia ini lengkap sempurna karena dipenuhi hati yang tiga. Yakni; hitam, merah, dan kuning. 

Ketiga warna ini menjadi pendorong segala langkah. Jika seseorang dapat 

memisahkan ketiga warna tersebut, di dalam dirinya, ia akan dapat menyatu dengan yang 

Gaib. Dan bahkan, jika hati seseorang tidak tercampur oleh tiga cahaya itu, tentu akan terjadi 

persatuan kawula dan Hyang Sukma, abadi dalam persatuan. Cahaya hitam itu sesungguhnya 

lebih perkasa menguasai hati seseorang. Jika hati seseorang dikuasai cahaya hitam, kerjanya 

marah terhadap segala hal, ia pun gampang murka. Itulah cahaya yang menghalangi manusia 

dari tindakan yang baik. 

Sementara warna merah, menunjukkan nafsu yang baik, segala keinginan keinginan 

muncul dari cahaya warna ini. Namun jika cahaya warna merah menguasai hati secara 

berlebihan, akan membuat panas hati, cemburu, dan lekas marah. Ia bahkan bisa menutupi 

hati yang sadar, dan melunturkan kesadaran. Sedangkan cahaya warna kuning kerjanya 

menanggulangi segala hal, mengajak pada pikiran yang baik, pada pekerjaan agar tetapi 

lestari. Namun, jika hati dikuasai cahaya kuning secara berlebihan, juga akan merusak. 

Sedangkan cahaya warna putih, yang berarti warna nyata. Menandakan hati yang tenang, 

suci, tanpa berpikiran ini dan itu, perwira dalam kedamaian. Dan hanya hati yang putih inilah 

yang dapat menerima kebenaran, yang bisa menyelami firasat hakikat warna, tempat 

menerima segala anugrah, yang dapat melaksanakan kebaikan, yang bisa mnegabadikan 

persatuan segala keinginan. Namun jika hati dikuasai cahaya putih pun akan bisa merusak 

dan menjadi musuh pertapa jika tidak di kendalikan. 
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Tiga warna cahaya; hitam, merah, dan kuning memiliki kawan dan relasi yang sangat 

banyak. Sedang warna putih itu seorang diri. Karena warna putih seringkali kalah. Dan, jika 

seseorang dapat memahami kehendak tiga warna dan kemudian mampu mengendalikan. Di 

situlah letak persatuan, dan ini pula yang menjadi pedoman persatuan Kawula dan Gusti. 

Setelah hilang empat warna itu; hitam, merah, kuning, dan putih. Akan ada lagi satu cahaya 

dengan delapan warna. Itulah cahaya yang sesungguhnya. Ada yang seperti ratna bersinar, 

ada yang seperti maya-maya bergerak cepat, ada pula yang seperti manik-manik yang 

berkilat-kilat. Itulah yang sesungguhnya disebut cahaya tunggal. Semua warna ini sebenarnya 

ada pada diri setiap orang. 

Semua itu adalah isi dunia ini, yang dijabarkan dalam diri jagad kecil (mikrokosmos), 

yang sebenarnya juga sama di alam jagad agung (makrokosmos). Itulah kehidupan dunia. 

Setelah sekian lama berdialog, Dewa Ruci pun merasa iba dengan Bima, hingga akhirnya 

Dewa Ruci berkata kepada Bima; “Perhatikan, ada banyak hal yang dapat menggagalkan 

usahamu. Ingat, jangan punya kegemaran, bersungguh-sungguh dan waspadalah dalam segala 

tingkah laku. Jika kamu sudah mendapatkan ilmu yang kau harapkan, jangan gaduh dalam 

membicarakannya, bahkan sebaiknya kamu rahasiakan. Kamu pun tidak boleh membicarakan 

ilmu kepada sembarang manusia, kecuali dengan sembunyi-sembunyi. Kamu bisa memiliki 

ilmu ini karena anugrah-Nya. Dan, jika kamu terlibat dalam perdebatan ilmu ini, lekaslah 

kamu mengalah. 

Jika kamu sudah paham akan segala masalah, rahasiakan dan tutupilah. Gunakan ilmu 

ini dengan rendah hati, tetapi praktik dalam batin jangan sampai kamu lalaikan meskipun 

sekejap. Kalau ilmu ini tampak luar, maka sembunyikanlah. Selanjutnya, ketahuilah bahwa 

apa yang kamu kerjakan tidak ada lagi tujuan. Semua sudah kamu kuasai. Kesaktian, 

kepandaian, keperkasaan, dan keberanian dalam berperang. Yang paling utama adalah 

bagaimana dalam hal melaksanakan pengetahuan yang telah kamu ketahui. Dan, kamu sudah 

tidak bingung lagi dengan apa yang kamu cari selama ini. Bima sang Pancaretna pun 

diperbolehkan keluar dari tubuh Dewa Ruci.  

Bima pun kembali ke alam kemanusiaan, dan sang Dewa Ruci menghilang. Begitu 

keluar dari tubuh Dewa Ruci dan kembali ke daratan, Bima bertekad menjadi manusia sejati. 

Ia tidak lagi tertarik dengan gemerlapnya kehidupan dunia. Ia juga tidak tertarik dan terlibat 

dalam proses penitisan kerajaan. Tekad bulat sudah bersemayam dalam hatinya. Setelah ia 

sampai di negeri Amarta dan menemui saudara-saudaranya, Bima pun bercerita bahwa 

perjalanannya menuju samodra untuk mencari air suci, ternyata hanya dicurangi oleh sang 
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pendita Durna. Untungnya, ada dewa yang memberi tahu bahwa di dalam samodra tidak ada 

air suci yang dimaksud. 

Dari situasi ini terlihat jelas bahwa perjalanan seorang sufi memang sulit untuk bisa 

dipahami secara awam. Pengalaman mistis tertinggi menghasilkan situasi kejiwaan yang 

disebut sebagai ekstase. Yakni mabuk kepayang oleh minuman kebenaran.
12

 Perjalanan Bima 

dalam mencari air suci, bisa jadi, adalah usahanya untuk bisa berada sedekat mungkin dengan 

Tuhannya, dan di saat ia berada dalam rahim sang Dewa Ruci, bisa jadi mencerminkan suatu 

keadaan bersatunya makhluk (ciptaan) dengan sang khalik (penciptanya). Dalam pandangan 

Ibn „Arabi, ia lebih suka menggunakan istilah al-Haq untuk menyebut Allah SWT., dan al-

khalq untuk menyebut makhluk. Dalam kosmologi tasawuf memandang bahwa alam adalah 

bagian yang tak terpisahkan dengan Allah SWT.
13

  

 

Tinjauan Tasawuf Ajaran Islam 

Dalam cerita Dewa Ruci di atas, penulis bisa merasakan bagaimana perjuangan 

seorang Bima yang begitu gigih untuk bisa mendapatkan air suci, tirta prawita sari. Hal ini ia 

lakukan karena didasari oleh kemauannya yang kuat untuk menjadi insan kamil (manusia 

sempurna), dan meyakini air suci yang dicari adalah sebagai upaya untuk menyucikan 

dirinya. Alasan kedua, karena rasa hormatnya yang tinggi kepada gurunya pendeta Durna, 

sehingga perintahnya dianggap sebagai titah, karena ia jalankan perintah gurunya itu sepenuh 

hati. Adalah sama halnya pandangan al-Ghazali, terutama di kitabnya Ayyuhal Walad, yang 

memerintahkan muridnya untuk menghormati gurunya dengan sepenuh hati, baik secara lahir 

maupun batin, bahkan mendebatnya pun tidak diijinkan. Sekalipun guru keliru, murid tetap 

harus berprasangka baik terhadap gurunya, dan tetap tidak boleh mendebatnya. Al-Ghazali 

juga menegasakan bahwa jalan para sufi dalam menempuh jalan suci adalah upaya 

memadukan ilmu dan amal, buahnya adalah moralitas. Karena itu, mempelajari ilmu sufi 

lebih mudah dibanding dengan mengamalkannya. Karena untuk bisa menyingkap tabir, 

seorang sufi harus terus menerus mejaga perilaku hidup kesehariannya. 

Bagi perjalanan seorang sufi, pengalaman Nabi dalam menjalankan Isra‟ Mi‟raj, 

menjadi contoh pengalaman ruhani  yang tertinggi. Karenanya dalam dimensi, skala, dan 

format yang sepadan dengan apa yang pernah dilakukan Nabi, para sufi berusaha untuk bisa 

meniru perjalanan Nabi tersebut. Sehingga ia bisa berada dekat dengan Tuhannya, bahkan 

bisa “bertemu” dengan dzat yang mahatinggi (Tuhan). Dengan bertemu Tuhannya itu seorang 
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sufi akan merasakan kebahagiaan yang tak terkira. Sebagaimana terlukiskan dalam hadits 

Nabi; sebagai sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata, tak terdengar oleh telinga, dan 

terbetik dalam hati manusia.
14

 Dalam hal ini al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh William 

James, mengatakan bahwa untuk memahami alasan-alasan mengapa orang menjadi mabuk 

sebagaimana yang dimengerti dokter, kita tidak perlu ikut mabuk.
15

 Jalan yang harus 

ditempuh adalah dengan menundukkan hawa nafsu (mujahadah), dan menyucikan diri 

(tadzkiyah al nafs).
16

 

Pandangan-pandangan sufisme al-Ghazali sangat jelas muncul dalam beberapa 

adegan bagaimana Bima harus bersabar mengalahkan hawa nafsunya sendiri, rela untuk 

meninggalkan kemewahan hidupnya, menuju pada kehidupan pribadi yang suci, ia pun harus 

membunuh nafsu angkara yang menguasai setiap jiwa manusia. Dengan penuh kesadaran dan 

tanggung jawab yang tinggi ia jalani perintah sang guru walau nyawa menjadi taruhannya. 

Misalnya masuk ke hutan Tikbrasara yang selanjutnya harus memunuh dua raksasa besar 

penjaga hutan. Begitu juga ketika masuk ke dasar laut yang harus membunuh naga 

Nemburnawa. Idiom-idom ini, bisa jadi menjadi metafor Dewa Ruci dalam mengalahkan 

hawa nafsunya.  

Begitu juga ketika Bima mendapati 4 warna sinar hitam, merah, kuning, dan putih. 

Yang menjadi simbolisasi nafsu yang menguasai hati seseorang, Dalam pandangan ini ada 

kemiripan dengan pandangan,  keajaiban hatinya al-Ghazali, dalam cerita ini nafsu amarah 

dilambangkan dengan cahaya warna hitam, yang dilambangkan juga sebagai nafsu serigala, 

dimana manusia jika dikuasai oleh nafsu ini akan menjadi manusia yang agresif yang gemar 

permusuhan. Adapun nafsu syahwat, digambarkan dalam warna merah, ia cenderung menjadi 

manusia yang senantiasa melampiaskan nafsu syahwatnya, dengan melampiaskan birahinya. 

Sedangkan nafsu alwwamah dilambang dengan warna kuning, yang apabila menguasai hati 

manusia, lahirlah manusia yang serakah yang ingin menguasai segala sesuatu. Dan, nafsu 

sufiyyah serta muthmainah dilambangkan dengan warna putih. Apabila hati manusia dikuasai 

oleh cahaya putih hidupnya akan dibimbing oleh ilmu, hikmah, dan dan keyakinan sehingga 

mampu memahami hakikat segala sesuatu.ia akan mengenal segala sesuatu, termasuk 

tuhannya, dengan kekuatan ilmu dan mata hatinya. 
17
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Begitu juga ketika Bima melihat cahaya-cahaya yang ada, sama seperti penggambaran 

Nabi Ibrahim ketika mencari tuhannya. Ia melihat bintang-bintang di langit, namun ia tidak 

menganggap bahwa bintang itu adalah tuhannya melainkan cahaya dari Allah.aya itu 

meruapakan tabir pertamnya yang terlihat dijalan pencarian tuhan yang dilalui setiap salik.
18

 

Karena itu, usaha Bima untuk mendapatkan air suci, seperti halnya seorang sufi berusaha 

untuk bisa sampai pada tahapan menyingkap (kasyf) tabir keberadaan Tuhannya, sehingga 

untuk bisa sampai pada tahap tersebut seorang sufi harus melalui berbagai maqamat/tahapan, 

antara seperti; al-taubah, al-shabr dan syukur, raja‟ dan khauf, al-fakir dan  zuhud, tauhid 

dan tawakkal, al-mahabbah, syauq, ridha, dan ans, niat ikhlas dan jujur, serta Muraqabah 

dan Muhasabah.
19

  

Di sisi lain, dalam cerita Dewa Ruci di atas, menjadi kontroversial ketika sang penulis 

cerita memasukkan perilaku Bima dalam menjalankan perintah suci untuk mencari air suci. 

Munculnya istilah jagat cilik (mikrokosmos), dan jagat gede (makrokosmos), yang menyatu 

dalam satu kesatuan wujud, dipandang sebagian ahli menganut paham mistisistme panteisme, 

sebagaimana dianut oleh Ibn „Arabi/al-Hallaj, dengan menyamarkan beberapa perbedaan di 

antara keduanya. Doktrin Ibn „Arabi tentang wahdat al wujud, menyatakan dengan tegas 

bahwa tidak ada sesuatu pun dalam wujud, kecuali Tuhan (al Haq). Yang ada hanya wujud 

yang Esa. Segala sesuatu selain tuhan tidak ada pada dirinya, ia hanya ada sebagai 

penampakan diri (tajalli), alam adalah ekspresi atau manifestasi Tuhan. 

Wahdat al wujud, bukanlah teori filosofis spekulatif yang jauh dari pengalaman hidup 

pelakunya. Ia tidak bisa dicapai melalui teori, konsep, dan pemikiran. Tetapi bisa dicapai 

melalui praktik dan pengalaman spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sang 

sufi. Dalam tataran ini konsep tasawuf „Ibn Arabi sering dikelompokkan sebagai tasawuf 

filosofis. Umumnya para ahli, atau lebih tepatnya kelompok yang berseberangan dengannya, 

terutama kalangan sunni, berpendapat bahwa tasawuf falsafi tidak hanya berpegang pada 

ajaran pokok Islam (al-Quran dan Hadits), tetapi sudah bercampur dengan ajaran-ajaran 

falsafi dari luar Islam, seperti Yunani, Persia, India, dan agama Kristen.
20

 Tasawuf filosofi ini 

seringkali dikontraskan dengan tasawuf Sunni yang hanya bersandar pada al-Quran dan as-

Sunnah. Sebagaimana yang dikembangkan oleh al-Ghazali.  
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Karena itu, tidak heran jika dalam cerita Dewa Ruci, sebagaimana pandangan Abdul 

Hadi, yang menyitir pandangan Soebardi, menyatakan bahwa „kesatuan transeden wujud‟, 

yang dalam cerita Dewa Ruci ditafsirkan sebagai kebhinekaan dan keekaan, yang 

dilambangkan dengan cahaya tunggal yang memiliki delapan warna, tidak tepat jika 

dikaitkan dengan ajaran tasawufnya al-Ghazali, karena yang justru membahas tentang hal ini 

adalah Ibnu Arabi.
21

Dari sini, penulis ingin menegaskan, sebagai karya seni berjenis suluk 

Jawa, cerita Dewa Ruci berupaya mendamaikan pandangan-pandangan “Islam esoteris” yang 

memadukan antara ajaran profetik, yang mengambil pedoman hanya pada ajaran pokoknya 

(al-Quran dan Hadits), sebagaimana dikembangkan oleh al-Ghazali, dan golongan sunni 

lainnya, di satu sisi. Dengan ajaran golongan tasawuf filosofis yang tidak hanya berpegang 

al-Quran dan Hadits, tetapi sudah bercampur dengan ajaran-ajaran falsafi dari luar Islam, 

seperti Yunani, Persia, India, dan agama Kristen. 

Hidup menurut al-Ghazali laksana sinar yang tersebar di dinding-dinding rumah 

jasmani manusia, sedangkan ruh adalah lampunya. Ini berbeda dengan uraian dalam serat 

Cebolek, sinar gemerlapan yang disebut permana dan memberikan kehidupan pada seluruh 

tubuh adalah manifestasi Hyang Sukma dalam diri manusia. Permana berada dalam tubuh 

manusia, tetapi tidak nampak. Ia merupakan individuasi dari hakikat ketuhanan.
22

 Dalam 

pandangan seperti ini para ahli berbeda pandangan. Masuknya mikrokosmos ke dalam raga 

makrokosmos, yang oleh sementara ahli diinterpretasikan sebagai episode paling krusial, 

yaitu Manunggaling Kawula Gusti, menyatunya manusia dengan tuhannya.
23

 Menyisakan 

pertanyaan sebagian ahli. Namun, sebagai karya seni suluk Jawa, cerita Dewa Ruci, benar 

adanya bahwa cerita ini berupaya mendamaikan, atau berupaya untuk mengharmonisasikan 

berbagai unsur perbedaan. Selain perbedaan cara pandang sebagai sufi berhaluan sunni yang 

diwakili oleh model tasawufnya al-Ghazali, yang diharmonisasikan dengan model tasawuf 

Ibn Arabi. Di sisi lain, cerita ini juga mengharmonisasikan cerita Mahabarata dan Ramayana, 

yang diadopsi dari kebudayaan India. Mengingat tokoh Arya Bima juga muncul di kedua 

cerita ini. 

Penutup 

 Sebagai cerita suluk, Cerita Dewa Ruci memiliki banyak ruang intepretatif bagi 

pembacanya. Tidak saja dalam wacana seni sebagai seni, tetapi juga dalam wacana 

keberagamaan, khususnya dalam wacana mistisme Islam (sufistik/tasawuf). Bahkan, juga 
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memberi ruang yang cukup bagi aliran kepercayaan kejawen, kepercayaan sebagian orang 

Jawa, untuk menginterpretasikan cerita ini dalam narasi kepercayaannya. Karena aspek 

filosofis-mistikalisnya  menjadikan cerita Dewa Ruci, sanggup mendamaikan berbagai aliran 

terutama dalam kajian tasawuf Islam. 

 Apapun yang diinterpretasikan pembaca adalah hak masing-masing pembaca, tanpa 

harus menghakimi apakah alegori suluk ini jenis tasawuf al-Ghazali atau Ibn Arabi. Penting 

dicatat, pengalaman-pengalaman masalah sah-tidaknya, kedua aliran sebagai bagian dari 

upaya ekspresi keberagamaan Muslim telah banyak menghabiskan energi. Apalagi, keduanya 

bisa jadi, merupakan kelanjutan dari pemikiran Islam yang telah disematkan oleh kedua 

intelektual Muslim pada masanya Al-Ghazali (1058-1111 M), dan Ibn Arabi (1165-1240).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 



Kosmologi Dewa Ruci dalam Kajian Tasawuf Islam 
 

 

Daftar Pustaka 

Azhari, Kautsar Noor “Kebutuhan untuk Memprommosikan „Irfan, dalam Sufisme 

Perkotaan”, Makalah dalam Seminar, Melacak Jejak Tasawuf Filosofis di Indonesia, 

Universitas Indonesia, Jakarta, (6/8/2011) 

Azhari, Kautsar Noor “Ibn Arabi: Wahdat al Wujud dalam Perdebatan”, Paramadina, 

Jakarta, 1995 

Hadi , Abdul WM, “Dewa Ruci” Aliegori Sufi Jawa dalam “Serat Cebolek” 

Yasadipura I, 2005,  

Hadi, Abdul W.M., Islam dalam Filsafat Mistik Jawa: Analisis Dewa Ruci “Serat 

Cebolek”,TP, TT, h. 4 

Hamid al-Ghazali, Abu, Mukhtasyar Ihya „Ulumuddin, terj. Ikhtisar Ihya „Ulumuddin, 

cet. I, Penterjemah Moh Yusni Amru Ghozali, Rene Turos Indonesia, Jakarta, 2020 

Hamid al Ghazali, Abu dalam Ihya „Ulumuddin, cet I, Dar Ibnu Hazm, Bairut, 2005 

James, William Perjumpaan dengan Tuhan, Ragam Pengalaman Religius Manusia,; Mizan  

Bandung,  2004 

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Lektur.ID, Minggu, 04 Juli 2021, pukul. 

10.13 WIB. 

Madjid, Nurcholish “Islam Doktrin dan Peradaban”, Telaah Kritis tentang Masalah 

Keimanan, Kemanusiaa, dan Kemoderenan, Paramadina, Jakarta, Cet. I, 1992, h. 257 

Munitz, dalam Paul Edward (Ed), “The Encyclopedia of Philosophy”, The Macmillan 

Co and Free Press, New York, 1976 

Rahman, Fathur “Konsep Kosmologi dalam Filsafat”, Tasamuh Jurnal Studi Islam, 

Vol. 2 Nomor 2/9/2016 

Republika online, Makna Spiritual Shalat (19): Tahmid, Konsep Kosmologi Islam, 

(1/7/2021) 

Shadily, Hassan  Ensiklopedi Indonesia Bagian 4, Jakarta,  Ichtiar Baru Van Hoeve, 

1986 

Wikipedia, id.m.wikipedia.org, 5/7/2021, pukul. 04.23 

Zoetmulder, PJ Manunggaling Kawula Gusti; Panteisme dan Monisme dalam Sastra 

Suluk Jawa, Suatu Studi Filsafat, Terj. Dick Hartoko, Jakarta, Gramedia, 1990, h. 2 

 

 

 


