
BAB III

ARTI PENTING CRKB BAGI MASYARAKAT PRINGAPUS

(FUNGSI DAN RESEPSI CRKB )

A. Deskripsi Cerita Rakyat Kitab Blawong (CRKB)

1. Pengantar 

CRKB merupakan cerita yang lebih dikenal oleh masyarakat Pringapus, daripada 

cerita lain yang ada di Pringapus, seperti Legenda Desa Pringapus maupun cerita 

asal mula nama dusun atau nama tempat yang berada di daerah Pringapus. Hal ini 

dibuktikan dengan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada narasumber 

yang  menyatakan  bahwa  dipastikan  hampir  90  %  masyarakat  Pringapus  usia 

dewasa  17-  50  tahun  ke  atas mengenal  CRKB1.   CRKB yang  dikenal  terkait 

dengan cerita tentang peristiwa yang terjadi dengan Kitab Blawong, 

CRKB  tidak  dapat  dipisahkan  dari  kisah  tokoh  bernama  Syekh 

Basyaruddin,  penulis  Kitab  Blawong.  Sementara  Kitab  Blawong itu  sendiri 

merupakan  laqob  (bahasa Arab:  julukan) atau  paraban2 (Jawa: sebutan) yang 

diberikan oleh masyarakat Pringapus dan sekitar yang diberikan pada Al Quran 

tulisan  tangan yang ditulis  ulang oleh ”Syekh Basyaruddin”.  Al  Quran tulisan 

tangan  tersebut  mempunyai  keistimewaan  sebagai  Firman  Allah  dan  tuntunan 

hidup umat Islam. Dalam kehidupan masyarakat Pringapus, CRKB berkembang 

1 Data berupa hasil wawancara dan angket.
2 Wawancara tanggal 22 September 2007 dengan KH. Nurhasan Ibrahim.



dalam bentuk  cerita  peristiwa-peristiwa  luar  biasa  yang  berkenaan  dengan  Al 

Quran tersebut.

Salah satu peristiwa luar biasa yang pernah terjadi pada  Kitab Blawong 

masjid   Pringapus  terbakar,  seluruh  bangunan  beserta  isinya  hangus  terbakar, 

akan tetapi atas izin Allah Al Quran tulisan tangan Syekh Basyaruddin tersebut 

tidak  tersentuh  jilatan  api  sama  sekali.  Berdasarkan  logika,  hal  tersebut  sulit 

dipahami  mengingat  tempat  untuk  meletakkan  Al  Quran  tersebut  ikut  hangus 

terbakar.  Peristiwa lain adalah kisah yang terjadi saat  masih zaman penjajahan 

Belanda,  yaitu, pada zaman penjajahan Belanda. Suatu hari lurah Pringapus (saat 

itu masih bernama Desa Tanjung),  Mbah Haji Muhammad Afif, didatangi oleh 

salah seorang saudaranya.  Orang tersebut  mengaku kehilangan benda berharga 

berupa kalung emas. Dia mencurigai seseorang (wanita) dan yakin kalau orang itu 

yang  telah  mencuri  perhiasannya.  Saat  ditanya,  wanita  tersebut  tidak  mau 

mengakui dan tetap menyangkal. Akhirnya Mbah Haji menawarkan solusi dengan 

cara bersumpah di hadapan Al Quran tulisan tangan Syekh Basyaruddin. Ketika 

ditawari untuk disumpah menggunakan Al Quran tersebut dia menyanggupi dan 

masih merasa tidak bersalah. Kemudian orang tersebut bersumpah di hadapan Al 

Quran  tulisan  tangan  Syekh  Basyaruddin  dan  mengatakan  bahwa  dia  tidak 

mencuri  kalung  emas  milik  saudara  Mbah  Haji.  Padahal  sebenarnya  orang 

tersebut memang telah mencuri kalung. Setelah  pulang, orang tersebut langsung 

jatuh sakit bahkan tidak lama kemudian meninggal dunia3.  Semenjak peristiwa 

tersebut  masyarakat  Pringapus  menyebut   Al  Quran  milik  Syekh  Basyaruddin 

3 Ada banyak  alasan  yang  bisa diajukan  atas  meninggalnya  seseorang,  tetapi  oleh masyarakat 
Pringapus, diyakini bahwa meninggalnya orang tersebut karena melakukan sumpah palsu di depan 
AlQuran tulisan tangan Syekh.
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dengan sebutan  Kitab  Blawong karena  dapat  digunakan  untuk  Mblawong  atau 

menyumpah. Istilah  Mblawong lebih  pada  sebutan  aktivitas  menyumpah 

menggunakan Al Quran Blawong, jadi hanya disebut Mblawong apabila Al Quran 

yang  digunakan  Kitab Blawong.  Cerita  tersebut  berkembang  dan  dikenal 

masyarakat  Pringapus  bahkan  masyarakat  menyebut  peristiwa  tersebut  dengan 

sebutan Sumpah Blawong (bersumpah di hadapan Kitab Blawong).

Akibat peristiwa tersebut, masyarakat Pringapus memberi julukan  Kitab 

Blawong  bagi Al Quran tersebut Kata  Blawong berasal dari Bahasa Jawa yang 

merupakan  penggabungan  dari  kata  Mbelani Wong atau  Mbilaheni Wong. 

Mbelani artinya  membela,  sedangkan wong artinya orang. Jadi  mbelani wong, 

berarti  membela  orang yang  bertindak benar.  Mblaheni artinya  mencelakakan, 

sedangkan  wong artinya  orang.  Jadi  mbilaheni wong berarti  membuat celaka 

bagi orang yang salah atau mempunyai niat buruk. 

Kemungkinan  besar  istilah  ini  disepakati  bersama  hanya  untuk 

memudahkan  masyarakat  dalam  menyebut  dan  mengingat  Al  Quran  tulisan 

tangan milik Syekh Basyaruddin tersebut.
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2. Uraian Fisik Naskah Kitab Blawong

Judul : -

Nomor naskah : -

Jumlah halaman :          halaman

Jumlah baris per halaman : baris

Ukuran naskah :          cm

Sampul naskah : terbuat dari kulit kambing berwarna cokelat 

Penjilidan : dijahit

Ukuran teks : cm

Bahasa : Arab

Jenis tulisan : Arab

Warna tinta : hitam, merah dan emas

Keadaan kertas : agak lapuk berlubang-lubang

Keadaan naskah : kertas sudah banyak yang sobek.

Manggala : -

Kolofon : -

Iluminasi : garis- garis 

Cap air (watermark) : berbentuk 
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B. Deskripsi Cerita Kitab Blawong 

1. Riwayat Hidup Syekh Basyaruddin.

Konon  + 335  tahun  yang  lalu,  hiduplah  seorang  ulama  bernama Syekh 
Basyaruddin,  seorang  pengembara  yang  berasal  dari  Alas  Turonggo  Surakarta 
Hadiningrat.  Beliau  merupakan  satu  dari  empat  bersaudara  ulama  yang 
menyebarkan agama Islam di daerah Pringapus.  Tiga orang saudaranya  adalah 
Syekh Akmaludin (lebih dikenal dengan sebutan Mbah Njenengan), Ahsanudin, 
dan Thalabudin. Versi  lain menyebutkan bahwa empat bersaudara tersebut adalah 
Basyaruddin,  Akmaludin,  Ahsanudin,  dan  Shihabudin.  Di  antara  keempat 
bersaudara tersebut,   hanya Syekh Akmaludin saja yang mempunyai  keturunan 
sehingga keturunannya itulah yang sampai saat ini dianggap sebagai ahli waris 
Syekh Basyaruddin. 

Pada saat menyebarkan agama Islam mereka berempat berpencar ke berbagai 
daerah.  Syekh  Basyaruddin  menyebarkan  Islam  di  daerah  Pringapus.  Syekh 
Akmaludin menyebarkan Islam di daerah Barat  Pringapus,  yaitu  di  Brogo dan 
dimakamkan pula di Brogo. Sementara itu, Syekh Ahsanudin menyiarkan agama 
di daerah Pringapus dan dimakamkan di Ngorolo (Pringapus). Sedangkan Syekh 
Thalabuddin, menyiarkan Islam di daerah Temanggung dan dimakamkan di desa 
Sedadi Bengkal Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. 

Syekh  Basyaruddin  adalah  penyebar  ajaran  Islam  di  Pringapus  yang 
diperkirakan hidup pada masa pemerintahan Raden Purwokusuma yang bergelar 
Pangeran Benowo kira-kira pada akhir abad 18 Masehi. Pada saat itu Pringapus 
masih  bernama  desa  Tanjung.  Sehingga  dikatakan  bahwa  Pangeran  Benowo 
berperan sebagai Umara’ sedangkan Syekh Basyaruddin sebagai Ulama’. 

Sebagai  seorang  Ulama’,  Syekh  Basyaruddin  sangat  dihormati  karena 
memiliki Karomah4 yang sangat luar biasa. Beliau merupakan satu-satunya orang 
Pringapus yang mampu menguasai  ilmu agama Islam dan orang pertama yang 
hafal AlQuran (Hafidz) pada saat itu. Bagi masyarakat Pringapus, beliau setingkat 
wali. Syekh Basyaruddin merupakan tokoh yang sangat dikagumi karena berbagai 
peninggalannya yang sangat berharga di antaranya adalah masjid, bedug, kolah, 
dan yang paling terkenal  adalah Al Quran tulisan tangan yang dijuluki “Kitab 
Blawong”. 

Syekh  Basyaruddin  wafat  pada  tanggal  25  Sya’ban  dan  dimakamkan  di 
Gunung  Munggut kurang  lebih  2  (dua)  kilometer  sebelah  timur  Masjid  Jami’ 
Syekh Basyaruddin.

4 Keistimewaan dari Allah yang diperuntukkan untuk para Wali.
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2. Peninggalan Syekh Basyaruddin

a. Masjid Jami’ Syekh Basyaruddin

Hampir semua peninggalan Syekh Basyaruddin memiliki cerita menarik sekaligus 
magis. Salah satu cerita magis itu ialah cerita tentang masjid Syekh Basyaruddin. 
Konon ceritanya,  masjid tersebut dibangun hanya dalam tempo satu (1) malam 
saja.  Batu  yang  digunakan  untuk  fondasi  masjid  didatangkan  dari  Tuntang, 
sedangkan tanah untuk menguruk /  meratakan masjid diambil  dari  Mblumbang 
Gede di  daerah  Jurang Pringapus.  Cerita  yang  lebih  aneh lagi,  adalah  perihal 
dikisahkan  bahwa  semuanya  itu  hanya  diangkut  menggunakan  kacu (Jawa: 
saputangan). Pada mulanya masjid akan didirikan di Gunung Munggut akan tetapi 
sebelum pembangunan  masjid  selesai,  menjelang  Subuh,  ternyata  “  Konangan 
Jago Kluruk” (Jawa: ketahuan oleh ayam jago berkokok) sehingga pembangunan 
masjid  harus terhenti  sebelum menjadi  bangunan masjid yang utuh.  Kemudian 
pada  malam  berikutnya  Syekh  Basyaruddin  memindahkan  masjid  tersebut  ke 
alun-alun Desa Pringapus hanya dengan satu kedipan mata. Pada awalnya masjid 
hanya  berbentuk  seperti  payung  yang  dikelilingi  oleh  kolah (Jawa:  kolam 
tradisional  berukuran  besar)  untuk  berwudhu.  Untuk  masuk  ke  dalam  masjid 
penduduk harus menyeberangi kolah tersebut. 

b. Bedug 

Peninggalan Syekh Basyaruddin yang lain adalah bedug yang terbuat dari batang 
kayu jati dan kulit sapi. Konon ketika tiba waktu Sholat Maghrib, tiap kali bedug 
ditabuh, gaungnya terdengar hingga ke Solo. Sekarang, bedug tersebut di simpan 
di dalam masjid Syekh Basyaruddin.

c. Alquran Tulisan Tangan dengan Julukan Kitab Blawong

Peninggalan  Syekh  Basyaruddin  yang  paling  terkenal  adalah  Al Quran  tulisan 
tangan  yang  ditulis  ulang  oleh  Syekh.  Al  Quran  tulisan  tangan  disebut  Kitab 
Blawong. Kitab Blawong ini dipercaya memiliki keistimewaan, dari mulai proses 
penulisan,  asal  mula  penamaan  Kitab Blawong hingga  kisah-kisah  ajaib  yang 
terjadi pada Al Quran tulisan tangan tersebut. Cerita tersebut adalah: 
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i. Proses penulisan Kitab Blawong

Al Quran tersebut ditulis oleh Syekh Basyaruddin ketika beliau di desa Larangan 
(sekarang dusun Trembel) Dusun ini terletak di sepanjang selatan Kaligede (Kali  
Klampok).  Di  dusun  tersebut,  beliau  menulis  Al  Quran  dengan  menggunakan 
kalam (Jawa:  pena)  yang  terbuat  dari  sodo aren  (Jawa:  lidi  pohon  enau). 
Sedangkan tintanya adalah sejenis ramuan yang diaduk dengan air yang diambil 
dari Sendang Kalijambe. Tempat mengaduk tinta adalah batu besar yang di bagian 
atasnya  terdapat  cekungan yang  disebut  selo wadah mangsi.  Sedangkan bekas 
tempat duduk (pinarakan) yang berupa batu besar bagian atasnya menjadi dekok 
(Jawa:  cekung).  Pada  saat  menulis  Al  Quran,  Syekh  Basyaruddin  menjalani 
tirakat  pasa (Jawa:  proses  prihatin  dengan  menahan  lapar).  Beliau  hanya 
membawa bekal sego aking (Jawa: nasi kering dengan cara dijemur) yang ditaruh 
dalam sebuah  kendil  (Jawa: kantong dari  kain yang dijahit  pinggirannya)  yang 
disimpan dengan cara  digandul-gandulke (Jawa: digantung)  di  sebuah  tunggak 
kudho  aren  (Jawa:  pangkal  batang  besar  yang  sudah  kering).  Apabila  Beliau 
hendak  makan,  kandil  tadi   disondol  nganggo  kalamipun (Jawa:  ditusuknya) 
dengan  lidi  yang  digunakan  sebagai  pena.  Berapapun  jumlah  nasi  yang  jatuh, 
maka itulah yang akan Beliau makan. 

Tidak diketahui secara pasti berapa lama waktu yang digunakan untuk menulis 
Al Quran tersebut. Akan tetapi terdapat 3 (tiga) petilasan yang masih ada sampai 
saat  ini.  Ketiga  petilasan  tersebut  yaitu  (1)  Sendang  Kalijambe;  (2)  Selo 
Pinarakan;  dan (3)  Selo Wadah Bak masing-masing terletak pada tempat  yang 
berjauhan. Masing-masing dari petilasan tersebut, terkait  dengan cerita di balik 
proses penulisan kitab, yaitu air, tinta dan aktivitas menulis. Syekh Basyaruddin 
mampu melakukan segala hal tadi yaitu  mengambil  air,  mencampur tinta serta 
menulis Al Quran dalam waktu yang bersamaan. 

Al Quran selesai ditulis dalam bentuk buku akan tetapi belum disamaki (Jawa: 
disampuli).  Melihat  hal  ini  salah  seorang  santri  beliau,  tanpa  meminta  izin 
menyampuli  Al  Quran  tersebut.  Mengetahui  hal  itu,  Syekh  Basyaruddin  tidak 
berkenan. Kemudian beliau berucap “Wah, lancang cah iki. Suk bakal mbilaheni 
wong  ki”. 

Cerita  lain  yang terkait  dengan petilasan-tempat  Syekh Basyaruddin adalah 
ketika ada seseorang yang akan menghancurkan  ataupun memindahkan petilasan 
Selo, ternyata  selalu  gagal,  bahkan  sebelum  niatnya  terwujud,  orang  tersebut 
mendapat  celaka.  Seperti  cerita  masyarakat,  bahwa  ada  seorang  pria  bernama 
Nasroh,  hendak  memecah  selo  yang  digunakan  Syekh  mengaduk  tinta.  Orang 
tersebut seketika jatuh sakit bahkan meninggal dunia. Setelah kejadian tersebut, 
penduduk  sekitar tidak berani lagi mengusik keberadaan batu tersebut. 
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ii. Keistimewaan Kitab Blawong

Cerita-cerita tentang keistimewaan Kitab Blawong merupakan cerita yang paling 
dikenal oleh masyarakat Pringapus sampai saat ini. Peristiwa-peristiwa luar biasa 
yang terjadi pada  Kitab Blawong  terjadi setelah Syekh Basyaruddin meninggal 
dunia. Berdasarkan urutan waktu (kronologis), peristiwa yang terjadi  pada Kitab 
Blawong adalah sebagai berikut. 

a. Pada suatu hari pada zaman Belanda Mbah Haji Muhammad Afif, lurah 
Pringapus,  desa Pringapus  saat  itu  masih  bernama desa Tanjung,  salah 
seorang saudaranya mengaku telah kehilangan sesuatu yang berharga yaitu 
kalung emas. Ada seseorang (wanita) yang dicurigai telah mencuri barang 
tersebut.  Saat ditanya  orang tersebut  tidak mau mengakui  perbuatannya 
bahkan  ketika  ditawari  untuk  disumpah  menggunakan  Alquran  tulisan 
tangan Syekh Basyaruddin, orang tersebut menyanggupi dan masih merasa 
tidak  bersalah.  Akan  tetapi  pada  saat  bersumpah  di  hadapan  Kitab 
Blawong bahwa dia masih mangaku tidak mencuri padahal memang benar 
orang tersebut yang mencuri.  Akibatnya  setelah  pulang,  orang tersebut 
langsung jatuh sakit bahkan tidak lama kemudian meninggal dunia. Sejak 
peristiwa itu terjadi, Al Quran tulisan tangan Syekh Basyaruddin disebut 
oleh masyarakat dengan sebutan  Kitab Blawong merupakan kependekan 
dari Mbelaheni Uwong (mencelakakan orang) yang berbuat salah. 

b. Pada tahun 1950an masjid Pringapus terbakar. Kejadiannya ketika ada tiga 
anak hendak mengambil tawon ysng terletak di atap (sungon) masjid untuk 
diambil madunya. Ketiganya sambil membawa oncor (obor dari  bambu) 
tiba-tiba,  ketiganya,  disengat  lebah  madu.  Mereka  terkejut  lantas  lari 
seketika, tanpa menyadari bahwa obor yang mereka bawa masih di atap 
masjid. Akhirnya, masjid beserta seluruh isinya hangus terbakar. Setelah 
api  berhasil  dipadamkan,  penduduk mengira  kalau  Kitab Blawong pasti 
ikut terbakar. Akan tetapi apa yang terjadi, ternyata tidak sehelai kertaspun 
dari Kitab Blawong yang terjilat api. Setelah kejadian tersebut masyarakat 
semakin  percaya  kalau  Al  Quran  milik  Syekh  Basyaruddin  tersebut 
mempunyai keistimewaan. 

c. Pada  masa   perjuangan  kemerdekaan,  Pringapus  merupakan  basis  para 
pejuang Indonesia yang bernama pasukan Hisbullah, terjadi kontak senjata 
jarak dekat antara  RI-Belanda.  Pada saat pertempuran berlangsung, ada 
kabar kalau masjid milik Syekh Basyaruddin akan dibom oleh Belanda. 
Para  pejuang  akhirnya  berinisiatif  untuk  menyelamatkan  peninggalan 
Syekh Basyaruddin yang sangat berharga. Kemudian salah satu pejuang 
tersebut membuang  Kitab Blawong ke kolah yang ada di depan masjid. 
Dan terjadi peristiwa aneh, yakni ketika  Kitab Blawong tersebut dibuang 
ke kolah seketika  air  yang  ada di  kolah berubah warna menjadi  merah 
darah.  Akhirnya Belanda tidak jadi mengebom masjid. Setelah keadaan 
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aman, para pejuang Hisbullah menguras kolah. Pada saat air kolah tersebut 
kering,  Kitab  Blawong ditemukan  terdampar  di  dasar  kolah.  Kemudian 
Kitab  Blawong diambil  dan  terjadi  peristiwa  dahsyat  karena  Kitab 
Blawong tersebut  tetap  kering  tidak  ada  satu  lembar  kertas  pun  yang 
basah. 

d. Kitab Blawong pernah dicuri oleh orang Demak. Akan tetapi dikembalikan 
lagi, hanya saja tidak dimasukkan ke tempat semula, yaitu dalam masjid 
melainkan  dibuang  ke  kolah.  Pada  awalnya,  masyarakat  tidak 
menyadarinya  namun  beberapa  waktu  kemudian,  masyarakat  baru  tahu 
setelah terjadi peristiwa aneh. Setiap kali ada orang yang akan sholat di 
masjid dan berwudhu di  kolah, orang tersebut pasti terjungkal ke  kolah. 
Setelah  kolah dikuras,  Kitab  Blawong yang  hilang,  ternyata  ditemukan 
kembali  di  dasar  kolah.  Ketika diambil  tidak selembar  kertas  pun yang 
basah.

e. Pada saat masjid akan dipugar yaitu tahun 1974, salah seorang pengurus 
masjid,  bernama  Nurhasan  berinisiatif  untuk  meminta  bantuan  secara 
pribadi  kepada  presiden  Suharto  dengan  alasan  Ibu  Tin  (Ibu  Negara) 
dalam silsilah Kraton Solo masih memiliki hubungan kekerabatan dengan 
Syekh Basyaruddin.  Akhirnya  Kitab Blawong dibawa ke  istana  Negara 
bahkan  diikutsertakan  dalam  pameran  Kitab-kitab  Kuno  yang  di 
selenggarakan  di  Jakarta.  Pada  saat  berada  di  Jakarta,  Kitab  Blawong 
diteliti  oleh  seorang kodikolog  Jepang,  mengatakan  bahwa kertas  yang 
digunakan untuk menulis Alquran  diperkirakan sudah berumur 300 tahun. 
Dengan  demikian,  Kitab  Blawong ditulis  pada  Abad  17,  atau  tepatnya 
sebelum  tahun  1674  M.  Namun  terdapat  pendapat  berbeda  dalam 
masyarakat  tentang  kemungkinan  penulisan  Kitab  Blawong yang 
dimungkinkan lebih muda angka tahunnya dibanding umur kertas. Dengan 
kata lain, kertas (naskah) lebih tua dibandingkan tulisannya (teks ayat-ayat 
Al Quran) . 
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C. Analisis Cerita Rakyat Kitab Blawong (CRKB)

1. Kesakralan Syekh Basyaruddin 

Cerita rakyat merupakan salah satu objek kajian Folklor lisan selain puisi rakyat; 

bahasa rakyat;  ungkapan tradisional;  nyanyian  rakyat  (  Danandjaja,  2002:  50). 

Cerita rakyat mengungkapkan cerita yang ada dalam kehidupan masyarakat masa 

lampau yang  dipertahankan dalam berbagai  versi.  Hal  yang  sama terjadi  pada 

cerita rakyat Kitab Blawong (CRKB). CRKB merupakan cerita yang berkembang 

dalam masyarakat Pringapus saat ini, yang dipertahankan berdasarkan cerita yang 

diturunkan dari generasi terdahulu melalui cerita yang dituturkan secara lisan. 

CRKB  adalah  sebuah  cerita  yang  pernah  terjadi  dalam  Masyarakat 

Pringapus yang berisi kisah-kisah terkait dengan Al Quran tulisan tangan Syekh 

Basyaruddin. Berdasarkan pendapat Danandjaja bahwa cerita rakyat memiliki ciri 

yang  sama  dengan  ciri  folkor  yaitu:  1.  bersifat  lisan;  2.bersifat  tradisional;  3. 

“ada”  dalam  versi-versi  yang  berbeda;  4.  biasanya  berkecenderungan  untuk 

mempunyai  bentuk  berumus;  5.  biasanya  sudah  tidak  diketahui  lagi  nama 

penciptanya (anonim); 6. mempunyai fungsi dalam kolektif yang memilikinya; 7. 

bersifat  pralogik;  8.  menjadi  milik  bersama;  9.bersifat  polos  atau  spontan 

(Danandjaja, 2002 : 3 - 5 ).

CRKB  merupakan  milik  masyarakat  Pringapus  dan  mempunyai  fungsi 

bagi  kehidupan  masyarakat  Pringapus.  CRKB  berisi  tentang  segala  hal  yang 

terkait  dengan  kisah:  (1).  tokoh  (kisah  orang-orang  suci/wali)  atau  disebut 
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Hagiografi,  (2).  peninggalan  wali  beserta  keistimewaannya  (3).  persepsi 

masyarakat dan (4). fungsi cerita bagi masyarakat. 

Tokoh  cerita  yaitu  Syekh  Basyaruddin,  dipercaya  sebagai  wali5 yang 

merupakan nenek moyang  Pringapus dan pemuka agama Islam yang memiliki 

keistimewaan kewalian yang dibuktikan dalam bentuk-bentuk peninggalan yang 

masih  ada  sampai  saat  ini.  Peninggalan-peninggalan  tersebut  merupakan 

pemilikan  (property)  wali  sehingga  di  dalamnya  juga  terdapat  keistimewaan 

dibanding dengan benda lain seperti pada Al Quran, bedug, masjid milik Syekh.

Cerita-cerita  tersebut  kemudian  dilegitimasi  oleh  masyarakat  sekitar 

dengan diadakannya  upacara atau peringatan kepada segala  hal yang berkaitan 

dengan Syekh Basyaruddin maupun peninggalannya. Masyarakat percaya bahwa 

CRKB  tidak  hanya  cerita  masa  lampau  tetapi  memosisikannya  sebagai  cerita 

sejarah  yang  benar  terjadi  pada  masyarakat  Pringapus.  Masyarakat  Pringapus 

yang  mayoritas  muslim,  menganggap  dirinya  sebagai  keturunan  Syekh 

Basyaruddin  sehingga  ikut  merasa  memiliki  dan  berusaha  menjaga  segala 

peninggalan yang diwariskan oleh Syekh. 

Sama halnya dengan kisah-kisah orang suci, termasuk kisah wali di Jawa 

(Hagiografi), kisah tentang Syekh Basyaruddin juga penuh dengan kejadian luar 

biasa dan menyangkut peristiwa gaib di luar kemampuan panca indera manusia 

5 Secara etimilogi berarti  dekat. Adapun secara terminologi menurut pengertian sebgaian ulama 
ahlussunah,  wali  adalah orang yang beriman lagi  bertakwa tetapi  bukan nabi.  Para wali  Allah 
memiliki tingkatan yang berbeda dalmam tingkat keimanan mereka sebagaimana mereka memiliki 
tingkat yang berbeda dalm kedekatan mereka kepada Allah.  Disebutkan bahwa ciri wali Allah 
adalah beriman dan bertakwa.

45



pada  umumnya.  Dalam konteks  ilmu  agama   peristiwa  tersebut  lebih  dikenal 

dengan istilah karomah6.

 Masyarakat Pringapus asli tidak menyangsikan kebenaran cerita kewalian 

Syekh  Basyaruddin  karena  takut  kuwalat7.  Kepercayaan  itu  didasarkan  pada 

kenyataan yang dialami masyarakat sebelumnya yang mengalami petaka karena 

tidak percaya kepada Syekh Basyaruddin dan dianggap menantang. 

 
2. Mitos Kesakralan Kitab Blawong 

Sebagian besar isi cerita CRKB berkisah tentang keistimewaan Alquran tulisan 

tangan Syekh Basyarudin yang dikenal dengan sebutan Kitab Blawong. Terdapat 

beberapa  keistimewaan  Kitab  Blawong  ini,  antara  lain:  pertama,  sebagai  saran 

untuk  persaksian  (alat  sumpah)  seseorang.  Kedua,  Adab  atau  tata  cara 

memegangnya,  harus  bersuci  dahulu.  Cara  ini  sesuai  dengan  pemahaman 

masyarakat tentang bagaimana menyentuh Al Quran sebagaimana bunyi Surat Al 

Waqiah:  79,  yaitu: ن  Aه4 ا<ل6ا2لم4ط8ه6ر4و2 ل8ي8م8س  (Laa  yamassuhu  illal  

muthohharuun) artinya:  “Tidak  boleh  (jangan)  menyentuh  AlQuran,  kecuali 

dalam keadaan suci” (Q.S: Al Waqiah: 79). Di samping itu, menurut Kitab  Al 

Ihya ‘Ulumuddin karya Imam Ghazali dan Kitab Al Itqon fi ‘Ulumil Quran oleh 

Imam Jalaludin Asy-Syuyuti.

6 Karomah adalah kejadian di luar kebiasaan (tabiat  manusia) yang  Allah anugerahkan kepada 
seorang  hamba  tanpa  disertai  pengakuan  (pemiliknya)  sebagai  seorang  nabi,  tidak  memilki 
pendahuluan tertentu berupa doa, bacaan, ataupundzikir khusus, yang terjadi pada seorang hamba 
yang  taat,  baik  dia  mengetahui  terjadinya  (karomah  tersebut)  ataupun  tidak,  dalam  rangka 
mengokohkan hamba tersebut dan agamanya (Ushulil I’tiqad dan Al Aqidah Al Wasithiyah).   
7 Mendapat petaka. Hal ini bukan hanya ketakutan yang tidak beralasan, sebab dibuktikan dengan 
kejadian-kejadian tragis yang dialami oleh seseorang yang dengan sengaja menyepelekan Syekh 
Basyaruddin.  
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Masih ada cara atau adab memperlakukan Al Quran yaitu:

1. Mengambilnya  dengan  tangan  kanan  dan  membawanya  dengan  kedua 

belah tangan 

2. Membacanya di tempat yang bersih dan suci, menghadap kiblat dan dibaca 

dengan khusyu’

3. Sebelum membaca,  mulut  dan gigi harus bersih dan tidak boleh sambil 

makan; dan 

4. Membaca ta’awudz8 dan basmalah. 

Dalam kehidupan masyarakat Pringapus Kitab Blawong diperlakukan seperti 

kitab suci Al Quran pada umumnya,  namun demikian terdapat  perlakuan yang 

lebih  khusus,  misalnya  saat  akan  membaca  Kitab  Blawong,  terlebih  dahulu 

sesorang  harus  (1).  berwudhu  terlebih  dahulu,  lalu  (2).  melaksanakan  Sholat 

Sunnah Hajat sebanyak dua rakaat dan kemudian (3). membaca Surat Al Fatihah 

(yang  ditujukan  kepada  Syekh  Basyaruddin  sebagi  penghormatan).  Perlakuan 

tersebut berkembang menjadi semacam “mitos” bahwa Kitab Blawong  luar biasa, 

ajaib, ampuh juga sakti sehingga harus disakralkan.  

Sebagaimana Heddy Ahimsa Putera katakan, bahwa tentang keberadaan mitos 

yang  dipercaya  ada.  Bahkan  mitos  dapat  dianggap  sakral  atau  suci  di  mana 

ditandai  dengan  ritual  yang  menyertai  penceritaan  mitos  atau  ritual  yang 

dilegetemasi  oleh  mitos  tersebut  (Putera,  1995:  3).  Maka  cerita-cerita  yang 

terkandung  dalam CRKB tersebut  dianggap  benar  dan  pernah  terjadi  di  masa 

lampau  yang  berisi  kisah-kisah  luar  biasa  seputar,  penulis,  proses  penulisan 

8 Maksud membaca ta’awud ialah mengucapkan >ا8ع4و2ذ4 ب<ال< م<ن8 الش6ي2ط8ا ن<ر6ا ج<ي2م
(Audzubillahi minasysyaithonirrojiim). Artinya: Aku berlindung kepada Allah dari godaan Syetan 
yang terkutuk).
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keistimewaan  dan pesepsi masyarakat kepada Kitab Blawong. Kemudian   cerita-

cerita tersebut menjadi cerita dan disakralkan oleh masyarakat Pringapus. Mitos di 

balik  CRKB dipercaya  masyarakat  Pringapus karena bukti  berupa peninggalan 

maupun  tempat-tempat  yang  terkait  dengan CRKB.  Isi  CRKB terkait  dengan 

Kesakralan Kitab Blawong adalah: 

a. Kitab Blawong ditulis Syekh Basyaruddin dengan laku  tirakat 

pasa (Jawa: berpuasa)

Cerita keistimewaan Al Qur’an tulisan tangan Syekh Basyaruddin sudah diawali 

dari  kisah  awal  penulisan  Al  Qur’an  tersebut.  Berdasarkan  cerita  yang 

berkembang  dan  dipercaya  masyarakat  bahwa  kesaktian  Kitab  Blawong  tidak 

tanpa  alasan,  sebab  sejak  awal  proses  penulisannya  Kitab  Blawong  melalui 

perjuangan  yang  luar  biasa.  Kesabaran  dan  ketekunan  Syekh  Basyaruddin 

merupakan alasan kuat untuk membuktikan kesaktian dan kahebatan peninggalan 

seorang wali yang memiliki karomah dari Allah. 

Cerita  tersebut  berkembang  menjadi  mitos  yang  diakui  dan  dipercaya 

masyarakat  sebagai  peristiwa  yang  masuk  akal  walaupun  didalamya  berisi 

peristiwa yang berada di luar logika masyarakat saat ini. Sesuai dengan pendapat 

Ahimsa bahwa mitos bukan sekadar cerita tetapi juga mengungkapakan ungkapan 

simbolis  dari  konflik  batin  yang  ada  dalam  kelompok  masyarakat  sehingga 

seolah-olah konflik tersebut dapat dipecahkan dan dijelaskan secara masuk akal 

(Putera, 1995: 3). 
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Terkait  dengan hal  ini  mitos  kitab  Blawong ditulis  Syekh  Basyaruddin 

melalui  proses  laku  tirakat  pasa  yang  hanya  berbekal  sego aking (Jawa:  nasi 

kering yang dijemur) dan ditulis diatas sèlo (Jawa: sebuah batu besar) di sebuah 

hutan  yang  angker  dan  hanya  menggunakan  sodo  aren  sebagai  penanya  dan 

mangsi sebagai tintanya. Selain itu tempat untuk mengambil air, mengaduk tinta 

dan menulis Al Quran berada pada lokasi yang berjauhan. Padahal  diceritakan 

bahwa  Syekh  Basyaruddin  mampu  melakukan  ketiga  pekerjaan  tersebut  pada 

waktu yang bersamaan. Hal lain yang belum bisa dijelaskan secara logika tentang 

keistimewaan  tulisan  yang  terdapat  dalam Al Quran  milik  Syekh  Basyaruddin 

tentang kejelasan dan keawetan tulisan. Berdasarkan cerita masyarakat Al Quran 

tersebut hanya ditulis menggunakan tinta tradisional (mangsi), akan tetapi sampai 

saat ini tulisan tersebut masih terlihat jelas bahkan tidak luntur.  

Berdasarkan  wawancara  dengan  narasumber  mengenai  keistimewaan 

penulisan   Kitab Blawong bahwa  cerita  tersebut  dipercaya  benar  terjadi  pada 

masyarakat Pringapus. Sesuai dengan kutipan wawancara berikut:
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“Kasebat  menawi  Kitab  Blawong 
punika  diserat  wonten  ing  dusun 
Trembel ing kidulipun Kali Klampok 
mawi  kalam inggih  niku  sodo aren 
ancik-ancik  selo  wonten  dusun 
trembel. Trembel sewau taksih alas,  
Syekh Basyaruddin nyerat Al Quran 
mawi  sarana  tirakat.  Sangunipun 
sego aking dipun wadahi kacu dipun 
gandul-gandulaken  wonten  ing 
tunggak  kudho  aren  sakduwuripun 
ingkang  nyerat  majeng  kiblat.  
Panggenan kagem nyerat asmanipun 
pinarakan lajeng selo kagem ngudek 
mangsi  wonten  selo  wadah  bak  
ingkang  nginggilipun  dekok  damel  
ngudek mangsi. Tuyo damel ngudek 
dipun  pendet  saking  tuyo  sendang 
Kalijambe ingkang tuyonipun saged 
molah-maleh  wernipun  inggih  niku  
biru,  kuning  kaliyan  ijo.   Menawi 
Syekh  Basayaruddin  ajeng  dhahar 
lajeng  buntelanipun  dipun  sondol  
ngangge  kalamipun  kaping 
sepindah. Pinten-pinten mawon sego 
aking  ingkang  dawah  namung 
semanten  ingkang  dipun  dhahar.  
Rumiyin  dusun  asmanipun  dusun 
Nglarangan”.

( H. Abdul Karim, 17 Mei 2007)

Terjemahan

“Konon  Kitab  Blawong tersebut 
ditulis  di  dusun  Trembel  (dahulu 
desa  Larangan)  yang  terletak  di 
sepanjang  selatan  Kaligede  yang 
bernama  Kali  Klampok.  Di  dusun 
tersebut  beliau  menulis  Alquran 
penanya menggunakan kalam (Jawa: 
pena)  yang  terbuat  dari  sodo aren 
(Jawa:  lidi  pohon  enau)  sedangkan 
tintanya  diaduk  dengan  air  yang 
diambil  dari  sendang  bernama 
Kalijambe.  Tempat  mengaduk  tinta 
tersebut  adalah  batu  besar  yang  di 
bagian  atas  terdapat  cekungan 
disebut  selo  wadah  mangsi. 
Sedangkan  tempat  duduknya  juga 
batu  besar  yang  bagian  atasnya 
dekok (Jawa:  cekung),  oleh 
masyarakat  saat  ini  disebut 
pinarakan.  Pada  saat  menulis 
Alquran tersebut Syekh Basyaruddin 
menjalani  masa  tirakat  pasa (Jawa: 
proses  prihatin  dengan  menahan 
lapar). Beliau hanya membawa bekal 
sego aking (Jawa: nasi kering dengan 
cara  dijemur)  dalam  sebuah  kendil  
(Jawa: kantong dari kain yang dijahit 
pinggirannya)  yang  digandul-
gandulke (Jawa:  digantung)  di 
sebuah  tunggak  kudho  aren  (Jawa: 
pangkal  batang  besar  yang  sudah 
kering).  Apabila  Beliau  hendak 
makan,  disondol ngangge kalamipun 
(Jawa:  ditusuknya)  sekali  kendil 
tersebut dengan lidi yang digunakan 
sebagai pena. Berapapun jumlah nasi 
yang  jatuh,  maka  itulah  yang  akan 
Beliau makan”. 
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b. Mitos bahwa “Kitab Blawong tidak dapat terbakar ”.

Berdasarkan cerita yang berkembang dalam masyarakat Pringapus, cerita dalam 

CRKB  yang  paling  dikenal  dan  diketahui  masyarakat  adalah  cerita  tentang 

keistimewaan Kitab Blawong yaitu tidak dapat terbakar. 

Dikisahkan  bahwa  ketika  Masjid  Pringapus  terbakar  kira-kira  pada  tahun 

1948.  Bangunan   masjid  dan  seluruh  isinya  terbakar.  Saat  itu  Kitab  Blawong 

disimpan  dalam  rak  yang  diletakkan  di  sebelah  mihrab  (Arab:  tempat 

pengimaman).  Semua  warga  mengira  semua  yang  ada  di  dalam  masjid  pasti 

terbakar.  Tetapi  setelah api  dapat  dipadamkan,  pada saat  warga sekitar  masjid 

membersihkan  reruntuhan  masjid  ternyata  menemukan  Kitab  Blawong dalam 

kondisi  utuh  seperti  semula.  Hal  ini  menggemparkan  masyarakat  Pringapus. 

Peristiwa ini dianggap peristiwa gaib karena secara logika tidak mungkin terjadi 

karena seluruh masjid termasuk rak tempat Kitab Blawong terbakar.

Peristiwa  ini  kemudian  menjadi  cerita  yang  dipercaya  masyarakat.  Sesuai 

dengan pernyataan Van Peursen bahwa mitos  tidak hanya terbatas  pada kisah-

kisah  ajaib,  dewa-dewa  pada  masa  lampau  saja  tetapi  juga  tentang  kelakuan 

manusia  (Peursen, 1978: 37). Maka hal ini sesuai dengan cerita yang ada dalam 

mitos CRKB bahwa Kitab Blawong tidak dapat terbakar merupakan hal gaib yang 

terjadi di masa lampau. 

Masyarakat Pringapus percaya bahwa cerita tersebut benar adanya dan pernah 

terjadi  pada  masyarakat  sebelumnya.  Seperti  dibuktikan  dari  cerita-cerita  yang 

diperoleh dari wawancara kepada narasumber sebagai berikut:
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“Nalika  tahun  1948  mesjid 
Pringapus  kobongan.  
Kedadianipun  wonten  lare  tiga 
(3)  ajeng  ngundhoh  tawon  –
mendeti  madu-  wonten  ing 
sungon mesjid. Mendetine menek 
sungonan  kalih  mbeto  oncor.  
Mboten  sengojo  wonten  sing 
dientup  tawon,  lajeng  mlayu 
sedanten  oncore  dipun  tinggal  
wonten  sungon  mesjid.  Sak 
meniko  sungonanipun  didamel  
saking  kayu  dadose  gampil  
kobong.  Kitab  Blawong  kala 
semanten  dipun  singgahke  ting 
sungon. Sasampune genine pejah 
lajeng  mesjid  dipun  resiki.  
Alquran  niku  wau  dipendet  
jebulipun mboten wonten bagian 
ingkang kobong”.

 
( KH. Nurhasan I, Maret 2005)

Terjemahan:
“Ketika tahun 1948 mesjid Pringapus 
terbakar.  Kejadiannya  bermula 
ketika ada tiga (3) orang anak yang 
memanen  madu.  Mereka  bertiga 
bermaksud  memanen  madu  tawon 
yang terdapat di atap masjid. Mereka 
akhirnya  memanjat  atap  masjid 
sambil  membawa  obor  dari  bambu. 
Tanpa  sengaja  mereka  tersengat 
lebah  tersebut.  Akhirnya  mereka 
bertiga turun dari atap kemudian lari. 
Mereka  lupa  telah  meninggalkan 
obor  mereka  di  atap  masjid.  Pada 
saat  itu  atap  masjid  masih  terbuat 
dari  kayu sehingga mudah terbakar. 
Padahal  Kitab  Blawong  saat  itu 
diletakkan  di  atap  masjid  juga. 
Warga  panik  melihat  kejadian 
tersebut dan segera memadamkan api 
yang  berkobar.  Setelah  padam 
akhirnya  warga  sekitar 
membersihkan  masjid.  Terjadi 
peristiwa  yang  ajaib,  ternyata 
Alquran  tersebut  tidak  terbakar 
sedikitpun”.

Cerita  ini  merupakan  cerita  yang  lebih  dikenal  masyarakat,  dibanding 

dengan cerita-cerita dalam CRKB  yang lain. Hal ini dibuktikan dengan banyak 

masyarakat Pringapus usia 50 tahun ke atas yang merupakan penduduk Pringapus 

asli mengetahui cerita tersebut mencapai 60%9.

Berdasarkan ciri mitos, bahwa mitos yang berbentuk ceritera,  baik isi dan 

susunannya mempunyai ciri khas yaitu terdapat kisah-kisah yang bersifat mistis. 

Pada penurunan cerita yang terjadi dalam  masyarakat, cerita-cerita mistis tersebut 

berkembang  menjadi  sebuah  mitos.  Sehingga  dalam  kehidupan  sehari-hari 

9 Data berupa hasil wawancara dan angket.
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(praktis) masyarakat memfungsikan cerita tersebut sebagai sesutu yang bermakna 

bagi  kehidupan  mereka  (Strauss  dalam Ahimsa:  1997:  xxxiii).  Sesuai  dengan 

pernyataan Levis Strauss bahwa: 

Myth is language. Functioning on an especially high level where meaning 
succeds practically at “taking off” from the linguistic ground on, which it  
keeps on rolling” (Strauss,1963: 210).
Artinya: mitos dalam konteks bahasa. Bermakna khususnya pada tataran 
tingkat  tinggi dimana dalam praktiknya  menghasilkan pemahaman yang 
muncul  berdasarkan  latar  belakang  pengetahuan  kebahasaan  yang 
senantiasa berkembang. 

Sesuai dengan pendapat Levi-Strauss tersebut maka CRKB adalah mitos 

karena  di  dalam  cerita  mengisahkan  tentang  suatu  peristiwa  yang  luar  biasa 

menyangkut  kekuatan  gaib  atau  supranatural  yang  terjadi  pada  kehidupan 

manusia. Kekuatan gaib yang terjadi pada  Kitab Blawong merupakan salah satu 

cerita mistis tentang adanya kekuatan di luar kemampuan manusia.  

c. Mitos bahwa “Kitab Blawong tidak bisa basah”

Menurut Van Peursen bahwa mitos yang hidup dalm satuan sosial masyarakat, 

berkembang  atau  berfungsi  sebagai  arah  dan  pedoman  bagi  masyarakat 

pendukungnya (Van Peursen, 1974: 38). Demikian halnya dengan mitos di balik 

cerita kesaktian  Kitab Blawong,  bahwa Kitab Blawong tidak dapat basah. Mitos 

tersebut berkembang dalam dua versi cerita yaitu:

1. Cerita  bahwa  Kitab  Blawong tidak  dapat  basah,  dikisahkan  ada  orang 

yang Demak yang ingin memiliki  Kitab Blawong tetapi  tidak diizinkan 

oleh  masyarakat  Pringapus  (pengurus  masjid)  pada  saat  itu.  Maka  dia 
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bermaksud mencuri  Kitab Blawong tersebut. Tidak lama kemudian orang 

tersebut kemudian mengembalikan  Kitab Blawong tanpa diketahui alasan 

jelas.  Diduga  orang  tersebut  merasa  bersalah  dan  timbul  ketakutan, 

sehingga  waktu  mengembalikan  Kitab  Blawong,  orang  itu 

melemparkannya begitu saja hingga jatuh ke  kolah (Jawa: kolam untuk 

wudhu) yang ada di depan masjid tersebut. Sampai pada kronik ini, Kitab 

Blawong semakin memancarkan keistimewaanya.  Setiap ada orang yang 

berwudhu di  kolah  tersebut, selalu terjungkal ke dalam  kolah.  Peristiwa 

aneh  itu  terjadi  berulang-ulang.  Mengapa  bisa  terjungkal?,  menurut 

penuturan informan,  peristiwa terjadi karena mereka merasa seakan ada 

sesuatu yang menarik tubuh mereka setiap kali mengambil air wudhu. Saat 

itu,  kabar  demikian  dengan  cepat   tersebar  ke  seluruh  desa,  sehingga 

pengurus  takmir  masjid  memutuskan  untuk  menguras  kolah  sampai 

kering.  Apa  yang  terlihat  kemudian?  Ternyata,  Kitab Blawong yang 

dianggap  hilang,  telah  berada  dan  ditemukan  di  dasar  kolah.  Setelah 

diangkat ke atas kolah, ternyata Kitab Blawong tersebut tetap kering, tidak 

ada satu lembar  kertas  pun yang basah.  Sejak peristiwa itu  masyarakat 

semakin yakin tentang kesaktian (keistimewaan) Kitab Blawong. 

Sesuai  dengan  hasil  wawancara  dengan  masyarakat  yang 

disampaikan oleh narasumber dalam wawancara berikut:
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“Rumiyin  wonten  tiyang  saking 
Demak  ingkang  dhateng  wonten 
masjid,  sasampune  ningali  Alquran 
ingkang  dipun  tulis  Mbah 
Basyaruddin  tiyang  punika  lajeng 
remen  lan  pengin  milek  Alquran 
punika.  Lajeng tiyang wau nyolong  
Alquran  ingkang  dipun  simpen 
dhateng  Imaman.  Ing  Pringapus 
tiyang-tiyang sampun geger menawi 
Kitab  Blawong  ical.  Dumadakan 
Alquran  niku  dipun  baleaken 
ananging  mboten  dilebetake  masjid 
nanging  dibucal  dhateng  kolah  sa  
ngajenge masjid”.

(Wawancara 10 Mei 2007)

Terjemahan: 

Dahulu  ada  orang  Demak  yang 
berkunjung  ke  Pringapus  untuk 
membaca  Alquran yang ditulis  oleh 
Syekh Basyaruddin.  Setelah melihat 
langsung  dan  melihat  keindahan 
Alquran  tersebut  orang  Demak  itu 
tertarik bahkan berniat memilikinya. 
Lalu  orang  tersebut  mencuri  Kitab 
Blawong tersebut dan dibawa pulang. 
Orang-orang  gempar  setelah 
mengetahui  bahwa  Kitab Blawong 
hilang.  Akan  tetapi  kemudian 
mendadak  Alquran  tersebut 
dikembalikan  lagi  akan  tetapi  tidak 
diletakkan  ke  dalam  masjid  namun 
dibuang  ke  dalam  kolah (kolam) 
yang ada di depan masjid.

2. Versi kedua dikisahkan bahwa Kitab Blawong termasuk salah satu incaran 

Belanda yang menduduki wilayah Pringapus saat perang Kemerdekaan RI. 

Pada saat perang berlangsung para tentara Indonesia dari Pringapus, saat 

itu bernama Hisbullah mendengar bahwa masjid akan dibom oleh tentara 

Belanda. Mendengar kabar tersebut pasukan Hisbullah berinisiatif  untuk 

menyelamatkan  Kitab Blawong,  dengan cara membuang  Kitab Blawong 

ke kolah yang ada di depan masjid. Konon setelah Kitab Blawong tersebut 

dibuang, air  kolah  seketika berubah warna menjadi merah seperti darah. 

Melihat keadaan tersebut Belanda akhirnya mengurungkan niat dan tidak 

berani mengebom masjid. 

Setelah  keadaan  dianggap  aman  para  pejuang  Hisbullah  menguras 

kolah sampai kering dan mengambil Kitab Blawong yang berada di dasar 

kolah. Namun terjadi peristiwa yang luar biasa pada saat  Kitab Blawong 
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diangkat  ternyata  Kitab  Blawong tetap  kering,  tidak  basah  sama sekali 

bahkan tidak   sehelai kertas pun terpercik air. 

Di balik mitos tersebut terdapat semacam social enlightment (pencerahan 

sosial) bahwa Kitab Blawong yang sejatinya adalah al Quran, yang ditulis dengan 

dan  melalui  proses  tirakat  oleh  seorang suci  (wali)  memberi  pelajaran  hal-hal 

berikut,  Pertama,  Kitab Al Quran itu dilindungi  oleh pemiliknya,  yaitu  Allah. 

Keyakinan seperti ini berpulang kepada salah satu ayat yang berbunyi:

نا<ن6ا ه4 ل8ح8ف<ظ4و2 ن4 ن8ز6ل2ن8اا2لذYك2ر8و8ا<ن6ال8 ن8ح2   (Innaa  nachnu  nazzalnadzdzikra  wa 

innaa lahu lachaafidhuun). Artinya: Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan 

Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya (Al Hijr: ayat 9)

Dalam konteks ini  maka  Kitab Blawong yang tidak basah oleh air  dan 

tidak  hangus,  ketika  masjid  terbakar,  adalah  karena  berdasar  pada  logika 

(keyakinan)  seperti  ini.  Kedua,  Kitab  Blawong yang  dicuri  kemudian 

dikembalikan sendiri oleh pencurinya ke tempat semula juga menjelaskan kepada 

tumbuhnya kesadaran baru di hati pencuri bahwa “dosa besar” bahkan akan bisa 

terkena  bilahi  (nasib  buruk)  kalau  sampai  berani  berbuat  tidak  sewajarnya 

terhadap Al Quran. Kesadaran seperti itu, tentu saja tidak datang secara tiba-tiba 

tetapi juga karena betapapun dia seorang pencuri, dia juga bagian dari masyarakat 

yang memiliki nilai-nilai dan kepercayaan tertentu. Dengan kata lain, pencuri juga 

mempunyai  hati  nurani  (conscience)  sehingga  timbul  rasa  bersalah.  Karena 

perasaan bersalah sedemikian besar itulah maka ketika yang bersangkutan ingin 

mngembalikan  Kitab  Blawong  tersebut,  yang  bersangkutan  kehilangan 
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keseimbangan  psikologis,  sehingga dilemparkannya  begitu  saja  Kitab Blawong 

tersebut, sampai akhirnya jatuh ke kolah. 

Berdasarkan  peristiwa  tersebut  masyarakat  lebih  percaya  bahwa  Kitab 

Blawong  sebagai  Alquran firman Allah dan tuntunan hidup umat  Islam,  Kitab 

Blawong juga memiliki  keistimewaan lebih.  Kepercayaan  yang  terdapat  dalam 

mitos  tersebut  mengikat  pola  pikir  masyarakat  Pringapus  dalam  kaitan 

memperlakukan Kitab Blawong. Kitab Blawong dipercaya sebagai bukti kesaktian 

Syekh  Basyaruddin  yang  memiliki  karomah  dari  Allah  sehingga  harus 

diperlakukan dengan baik.  Hal ini  sependapat dengan pendapat  Ahimsa bahwa 

mitos sakral atau suci (Ahimsa, 1995: 3). Sesuai dengan hasil wawancara  yang 

disampaikan oleh narasumber berikut: 

 “Konon ± 100-150 tahun yang lalu terjadi pertempuran bahkan terjadi 
kontak senjata dekat antara RI – Belanda. Pringapus adalah tempat ajang 
peperangan antara Pejuang Indonesia, saat itu bernama pasukan Hisbullah, 
dengan Belanda. Diceritakan bahwa Pringapus dan Larangan merupakan 
basis  Hisbullah  di  wilayah  Jawa  Tengah,  Pada  saat  pejuang  Hisbullah 
mempertahankan  diri  ke  arah  timur   mendengar   bahwa  masjid  akan 
dibom.  Kitab Blawong diselamatkan  dengan  dilempar  ke  kolah oleh 
pejuang.  Alasan  para  pejuang  menyelamatkan  Kitab  Blawong  tersebut 
adalah  menjaga  kemungkinan  terburuk  apabila  masjid  jadi  dibom oleh 
Belanda  maka  salah  satu  warisan  peninggalan  dari  Syekh  Basyaruddin 
yang berupa Alquran tulisan tangan tersebut tidak akan ikut lenyap. Kitab 
Blawong  akhirnya  dibuang  ke  kolah  dalam kondisi  air  penuh,  bahkan 
menurut  cerita  air  kolah tersebut  berubah warna menjadi  merah  seperti 
darah. Setelah beberapa waktu Alquran tersebut diambil lagi dan ternyata 
Kitab Blawong tersebut tidak basah”.   

   (Nizar Ali, 9 Mei 2007)
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d. Sumpah Blawong sebagai asal mula sebutan Kitab Blawong    

yang berarti  Mbilaheni Wong dan Mbela Wong.

Sumpah10 dalam  tradisi  Jawa  dilakukan  oleh  orang  dalam  kaitannya  dengan 

pembuktian  ucapan  maupun  persaksian.  Ada  banyak  istilah  sumpah  dalam 

kehidupan masyarakat Jawa, misalnya sumpah pocong, sumpah mati, dan sumpah 

Quran.  Sumpah  Quran  adalah  sumpah  yang  dilakukan  oleh  seseorang  dan 

dipersaksikan  banyak  orang.  Dengan  cara,  orang  untuk  bersumpah  mendasari 

sumpahnya  itu  pada  Al  Quran  dipakai  sebagai  landasan  persaksian,  biasanya 

terkait  dengan beberapa hal. Pertama, pelaku dan masyarakat di lingkungannya 

adalah orang Islam. Kedua, karena mereka adalah orang Islam, maka alat yang 

digunakan  untuk  bersumpah  adalah  Al  Quran.  Ketiga,  Al  Quran  yang  dipilih 

sebagai  alat  penyumpah  adalah Al Quran tulisan tangan yaitu  Kitab Blawong. 

Pemilihan kepada  Kitab Blawong,  didasarkan adanya kepercayaan bahwa kitab 

tersebut ampuh. 

Mitos dianggap sebagai perjanjian dalam masyarakat, karena mitos dapat 

memberikan informasi tentang pikiran masyarakat dan kondisinya pada waktu itu, 

yang dapat mewakili potret masyarakat pada saat itu (Levi-Strauss, 1974: 229). 

Setiap mitos yang dalam CRKB selalu menjadi ikatan bagi masyarakat Pringapus 

untuk senantiasa meneguhkan keyakinan bahwa cerita tersebut tidaklah semata-

mata cerita, tetapi mempunyai kebenaran. Demikian dengan cerita Kitab Blawong 

yang digunakan untuk sumpah atau sebagai persaksian janji dan untuk mengadili 

seseorang. 

10 Sumpah: pernyataan yang diucapkan seseorang pada awal komitmen yang dianggap resmi.
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Kondisi  yang  sama  terjadi  pada  masyarakat  saat  ini  bahwa  Al  Quran 

digunakan  sebagai  sumpah  dalam  kehidupan  sehari-hari.  Sebagai  contoh, 

dilaksanakan sumpah jabatan,  bagi pejabat atau pegawai yang beragama Islam, 

apabila  akan dilantik  naik  jabatan.  Dalam hal  ini  sumpah tersebut  tidak  dapat 

disepelekan  karena  membawa  nama  Tuhan  dalam  sumpahnya.  Sumpah 

menggunakan Al Quran dilaksanakan dengan tujuan agar pejabat yang disumpah 

tersebut  akan  memegang  janjinya  yang  telah  diucapkan.  Contoh  lain  adalah 

sumpah menggunakan Al Quran yang diucapkan seseorang apabila menjadi saksi 

di  Pengadilan.  Hal  itu  dilakukan dengan tujuan sebagai  jaminan bahwa segala 

perkataan  yang  dia  ucapkan  adalah  kebenaran  dan  bukan  kebohongan.  Maka 

muncullah istilah dalam masyarakat “sumpah palsu” apabila sesorang berbohong 

dalam bersumpah.

Peristiwa yang  sama terjadi  pada  masa  lalu  (Zaman  Kolonial  Belanda) 

yaitu  sumpah  menggunakan  Kitab  Blawong.  Cerita  tentang  Sumpah  Blawong 

inilah,  yang merupakan asal  mula penyebutan  Kitab Blawong oleh masyarakat 

Pringapus kepada Al Quran tulisan tangan Syekh Basyaruddin. Kata  Blawong itu  

merupakan kependekan dari mbilahi wong, atau berarti  Mbela Wong. Konon pada 

zaman penjajahan Belanda,  seorang lurah  Pringapus (saat  itu  Pringapus masih 

bernama  Desa  Tanjung)  Mbah  Haji  Muhammad  Afif,  didatangi  salah  seorang 

saudaranya. Saudara nya itu mengaku kehilangan benda berharga berupa kalung 

emas.  Dia mencurigai  bahkan yakin  seorang wanita  dan yakin  kalau orang itu 

yang telah mencuri perhiasannya. Wanita itu pun ditanya (diintrogasi), tetapi tidak 

mau mengakui  perbuatannya dan tetap menyangkal.  Karena tetap menyangkal, 
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maka Mbah Haji menawarkan solusi dengan cara bersumpah di hadapan Al Quran 

tulisan tangan Syekh Basyaruddin.  Tawaran tersebut disanggupi.  Kemudian,  di 

hadapan  Al  Quran  tulisan  tangan  Syekh  Basyaruddin,   orang  tersebut  orang 

tersebut bersumpah bahwa dia tidak mencuri  kalung emas milik saudara Mbah 

Haji. Padahal sebenarnya orang tersebut memang telah mencuri kalung. Setelah 

pulang,  orang  tersebut  langsung  jatuh  sakit  bahkan  tidak  lama  kemudian 

meninggal dunia. Sebelum meninggal, orang tesebut mengakui perbuatannya dan 

merasa bersalah karena telah berbohong dengan mengucapkan sumpah palsu. 

Sejak  peristiwa  itu  penduduk  desa  sepakat  menyebut  Al  Quran  tulisan 

tangan Syekh Basyaruddin dengan sebutan  Kitab Blawong  dan bertahan sampai 

saat ini.  Kitab Blawong dianggap dapat membuktikan perbuatan seseorang yang 

berbuat  salah  dan  membuktikan  sebuah tuduhan  itu  benar  atau  salah.   Sesuai 

dengan cerita narasumber berikut:    
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“  Nalika zaman Walandi, Pringapus 
tasih  jeneng  desa  Tanjung. 
Satunggal  dinten  Lurah  Tanjung 
ingkang  asma  Mbah  Haji  
Muhammad  Afif  dipun  waduli  
kaliyan  sederekipun  bilih  
kecolongan  kalung  emasipun.  
Wonten satunggaling tiyang ingkang 
dipun  curigai  sewanten  inggih 
tiyang  estri  ingging  niku 
rewangipun.  Lajeng  tiyang  punika 
dipun  dangu  kaliyan  Mbah  Haji  
nanging mboten purun ngaku. Kala  
wau  tiyang  punika  ditawis  sumpah 
ngangge  AlQuran  kagunganipun 
Simbah Basyaruddin. Tiyang punika 
nyanggupi.  Lajeng  sasampunipun 
tiyang  wau  maos  sumpah  ngadep 
AlQuran  Syekh  Basyaruddin  tiyang 
punika  sumpah  mboten  mendet  
kalung  sederekipun  Mbah  Lurah.  
Sasampunipun  sumpah  tiyang 
punika  wangsul,  dugi  griyanipun 
tiyang  kewau  dumadagan  sakit  
lajeng pejah. Mbah Haji  mangertos  
menawi  tiyang  punika  sampun 
ngapusi  lan  ngendikan  “Wah  jo  
baen-baen  Quran  iki  mblaheni  
wong”.   Sasampunipun  kedadosan 
punika  lajeng  tiyang  sami  nyebat  
AlQuran  kagunganipun  Syekh 
Basyaruddin  kaliyan  sebutan  Kitab 
Blawong”.  

    ( KH.  Nurhasan I, 23 Maret 2005)
Terjemahan:

“Suatu  hari  saudara  Mbah  Haji 
Muhammad  mengaku  kalau 
kehilangan kalung emas yang sangat 
berharga.  Mbah  Haji  Muhammad 
adalah lurah zaman belanda di Desa 
Pringapus yang masih bernama desa 
Tanjung.  Sementara  ada  seseorang 
(perempuan)  yang  dicurigai  yaitu 
rewangnya (Jawa:  pembantunya) 
sendiri. Tapi pembantu tersebut tidak 
mengakuinya.  Kemudian  Mbah haji 
menawarkan padanya apakah berani 
bersumaph dihadapan AlQuran milik 
Syekh  Basyaruddin,  ternyata  orang 
tersebut  berani.  Setelah  bersumpah 
bahwa  dia  tidak  mencuri  kalung 
emas  milik  saudara  Mbah  Haji 
akhirnya  dia  pulang.  Sampai  di 
rumahnya  orang  tersebut  langsung 
jatuh  sakit  dan  akhirnya  meninggal 
dunia.  Mbah Haji mengetahui  kalau 
orang  itu  sebenarnya  yang  telah 
mencuri  kalung  emas  milik 
saudaranya.  Sejak  kejadian  itu 
penduduk  desa  menyebut  AlQuran 
tulisan  tangan  Syekh  Basyaruddin 
dengan  sebutan  Kitab  Blawong. 
Karena  mampu  (Mblaheni  Wong) 
membuat  celaka  orang  yang 
bersumpah palsu.

Pada sisi lain, kata  Blawong bisa berarti  mbelani wong.  Mbelani artinya 

membela,  sedangkan wong artinya  orang.  Jadi  mbelani wong, berarti  membela 

orang  yang  bertindak  benar,  seperti  pernyataan  informan  bernama  Alimin  (50 

Tahun) berikut: 
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“  Nate  wonten  tiyang  sae 
ajeng  mados  pedamelan 
lajeng  tabarukan  dhateng 
Allah  kanthi  maos  Kitab 
Blawong. Sasampuni  tiyang 
wau kesah mados pedamelan 
wonten  kitho.  Alhamdulillah  
tiyang  wau  saged  piksntuk 
pedamelan ingkang sae”

Terjemahan:
Suatu  ketika  ada  seseorang 
yang  bermaksud  mencari 
pekerjaan  kemudian  dia 
bertabaruk  kepada  Allah 
dengan  lantaran  membaca 
Kitab  Blawong.  Setelah  itu 
orang tersebut  pergi  mencari 
tujuannya  ke  kota. 
Alhamdulillah karena berkah 
Allah  orang  tersebut 
mendapatkan  pekerjaan 
sesuai  dengan  apa  yang  dia 
cita-citakan. 

Peristiwa  itu  terjadi  ketika  ada  seorang miskin  akan  tetapi  berniat  dan 

berkemauan keras untuk mencari rizki yang halal dengan merantau ke kota untuk 

membiayai kehidupan keluarganya. Lalu dia membaca  Kitab Blawong. Atas izin 

Allah cita-cita  orang tersebut  akhirnya  dapat  melaksanakan niatnya  itu  dengan 

lancar. 

Apa yang terurai  di atas menggambarkan bahwa kronik masa lalu yang 

berupa cerita bahkan  mitos, “ memberikan gambaran tentang masyarakat karena 

ide dasar konflik dan penyelesaian cerita  mencerminkan kesepakatan yang ada 

dalam masyarakat  waktu itu”  (Levi-Strauss,  1974:  229).  Dalam konteks  inilah 

merupakan cerita-cerita yang muncul di sekitar atau mengenai “keajaiban” Kitab 

Blawong menjadi masuk akal (reasonable) dan realistik (realiable). 
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C. Fungsi Mitos CRKB bagi Masyarakat Pringapus

Menurut Van Peursen, mitos adalah cerita yang memberikan pedoman dan 

arah  bagi  kelompok  pendukungnya.  mitos  berfungsi:  1.  Menyadarkan 

manusia bahwa ada kekuatan ajaib dalam dongeng, upacara mistis alam 

bawah dan alam atas yang bersatu padu dengan dunia gaib; 2. Memberikan 

jaminan  masa  kini,  bahwa  arti  peristiwa  semula  dapat  ditampilkan 

kembali;  dan 3.  Memberikan pengetahuan tentang dunia  kosmologi dan 

theogoni (Van Peursen, 1978: 38-41)

Pandangan Van Peursen di atas, dapat dilihat sebagai penjelasan teoritik 

terhadap  gejal-gejala  atau  kronik  peristiwa  di  sekitar  Kitab  Blawong.  Kronik 

peristiwa itu berkembang dan berfungsi atau dapat difungsikan sebagai pedoman 

yang menyadarkan masyarakat Pringapus bahwa orang yang berbuat salah seperti 

mencuri  dan bersumpah palsu akan celaka,  dan orang yang  berbuat  baik akan 

menerima keberuntungan (nasib baik). Celaka atau nasib baik di sini disandingkan 

kepada Kitab Al Quran (Kitab Blawong) tulisan Syekh Basyaruddin, seorang Wali 

yang terbukti memiliki kekuatan tertentu atau karomah dari Allah. Pelajaran yang 

bisa diambil dari kronik seperti itu ialah pendidikan moral (moral education) yang 

dikemas  menurut  alam  pikiran  masyarakt  lingkungannya,  seperti  masyarakat 

Pringapus.  

       Sesuai dengan pendapat Levi-Strauss, mitos atau pemitosan atas hal-hal yang 

terkait dengan cerita di balik Kitab Blawong, mengandung nilai-nilai sakralitas. 

Di  antara  ciri  sakralitas  itu  ditandai  dengan ritual  yang  menyertai  penceritaan 

mitos atau ritual yang dilegetimasi oleh mitos tersebut (Putera, 1995: 3). Mitos 
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CRKB  dilegitimasi  oleh  ritus-ritus  yang  dilaksanakan  masyarakat  Pringapus, 

misalnya ritual Haul yang dilaksanakan setahun sekali. Haul dilaksanakan dengan 

banyak  tujuan  diantaranya,  mengingat,  memahmi,  dan  menghormati  Syekh 

Basyaruddin dengan segala artibut yang melekat kepadanya. Ritual Haul tersebut 

berisi pengajian, ziarah makam Syekh Basyaruddin, Khotmil Quran dan Tabaruk 

Kitab Blawong. Kegiatan-kegiatan dalam ritual tersebut adalah:

1. Haul Syekh Basyaruddin

Foto 10. Haul Syekh  Basyaruddin

Haul  merupakan  kegiatan  rutin  masyarakat  sekitar  yaitu  menziarahi  makam 

seorang tokoh agama seperti Syekh Basyaruddin pada tiap tahun yang biasanya 

pada  setiap  ulang  tahun  hari  wafatnya.  Di  kalangan  masyarakat  santri, 

sebagaimana masyarakat Pringapus menziarahi makam wali ditempatkan sebagai 

“ kewajiban moral”. Di balik kegiatan tersebut terdapat semacam “relasi timbal 

balik”  (reciprocity) antara  warga  masyarakat  (peziarah)  dengan  Syekh 

Basyaruddin  (pihak  yang  diziarahi),  yaitu  “mendoakan-didoakan”,  masyarakat 

mendoakan  Syekh,  sementara  “kebaikan”  Syekh  membias  (meluber) kepada 
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peziarah11.  Nalar  ini  bergerak  pada  pengetahuan  masyarakat  mengenai  makna 

ziarah sebagaimana maqolah berikut:

م8ن2 ز8ر6عا8ل<مf ف88ق88د2 ز8ر6ن<ي2 و8م8ن2 ز8ر6ن<ي2 ف8آ8ص2ح8ب<يم   (man zarra ‘aaliman, faqad 

zarranii, Wa man zarranii, Faash-chabi). Artinya: Barang siapa menziarahi orang 

Alim, seperti menziarahiku. Dan barangsiapa menziarahiku maka aku (nabi) akan 

mensyafaatinya. 

Menurut  data  yang  diperoleh,  Haul  ini  dilaksanakan  bertepatan  dengan 

meninggalnya  Syekh Basyaruddin yaitu  tanggal  25 Sya’ban.  Haul ini  biasanya 

dilaksanakan dalam rangkaian acara pengajian akbar yang diadakan pada malam 

hari  (biasanya  setelah  waktu  sholat  Isya’).  Berisi  rangkaian  acara  seperti 

pembacaan  ayat  suci  Al  Quran,  cerita  riwayat  hidup Syekh Basyaruddin  yang 

diceritakan oleh seseorang yang dianggap sebagai keturunannya, pengajian berisi 

ceramah agama (Muidhoh Khasanah)  yang disampaikan oleh  ustad atau kyai12 

yang sengaja didatangkan dari luar Pringapus. 

2. Ziarah makam Syekh Basyaruddin. 

a. Ziarah hari-hari biasa

Ziarah  makam  Syekh  Basyarauddin  ini  biasanya  dilakukan  tanpa  ada 

batasan waktu, dalam arti setiap saat siapa pun dapat berziarah ke makam tersebut 

tanpa  ada  batasan  siang  maupun  malam.  Ritual  yang  dilakukan  biasa  dengan 

membaca  Surat  Yassin  dan  membaca  Tahlil ditujukan  kepada  Allah  untuk 

memohon berkah lewat perantara Syekh Basyaruddin.
11 Hasil konsultasi dengan pembimbing, 17 Januari 2008
12 Sebutan bagi seseorang yang ahli dalam ilmu agama Islam.
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b. Ziarah hari tertentu

Ada dua kategori ziarah. Yang pertama, pada hari-hari biasa yang tidak menentu; 

dan kedua, pada hari khusus, yaitu ziarah bertepatan dengan hari Haul. 

Pada waktu-waktu tertentu,  hari-hari di atas yang dianggap tepat, untuk 

berwasilah13 terhadap Allah dengan cara ziarah dan berdoa di makam tersebut. 

Waktu-waktu itu adalah hari Kamis malam Jumat, Senin malam Selasa, terutama 

menjelang  bulan  Ramadhan  bersamaan  dengan  acara  Punggahan  serta  Khaul 

Syekh Basyaruddin. Dalam ziarah itu, peziarah umumnya membaca Surat Yassin, 

Tahlil, dan dzikir. Di luar kebiasaan ini, ialah ziarah bertepatan dengan hari Haul.

Ziarah ke makam Syekh Basyaruddin bertepatan dilaksanakan acara Haul, 

dilakukan pada siang hari, setelah Sholat Dhuhur. Ziarah bertepatan dengan Haul, 

biasanya dalam bentuk yang “kolosal” dalam arti dihadiri oleh ratusan orang. Isi 

taua materi kegiatan pada saat haul itu biasanya disertai dengan pengajian dengan 

mengundang kyai dari luar Pringapus serta dihadiri oleh keluarga yang dianggap 

masih  memiliki  garis  keturunan  dengan  Syekh  Basyaruddin.  Pada  moment 

tersebut, biasanya juga disisipi dengan pembacaan “manaqib”atau riwayat hidup 

diri Syekh serta diceritakan peninggalan beserta karomah-karomahnya, terutama 

tentang  Kitab  Blawong.  Pembacaan  Manaqib  seperti  ini,  lambat  laun, 

manumbuhkan pengetahuan kolektif (collective knowledge) masyarakat terhadap 

kelebihan Syekh dalam satu sisi,dan peningkatan pemahaman dan penghayatan 

keagamaan dalam sisi yang lain. Jadi, kegiatan semacam ini dapat ditempatkan 

sebagai media katarsis (pensucian jiwa). 
13 mendekat
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Sarana  untuk  dapat  terlaksananya  acara  secara  baik,  biasanya  dibentuk 

suatu kepanitiaan, sehingga dapat tersaji sejumlah   makanan kecil atau kudapan. 

Dahulu,   berupa  sego  tumpeng  klubanan  (Jawa:  tumpeng  dengan  urap  sayur 

lengkap), akan tetapi karena merepotkan, atau tidak praktis, maka diubah berupa 

makanan kecil (snack). 

Foto 11. Ziarah makam Syekh Basyaruddin

3. Tabaruk Quran ( Kitab Blawong)
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Foto 12. Kitab Blawong

Foto 12. foto Kitab Blawong
Tabaruk14 dalam  arti  “menghormat”,  di  ujudkan  ke  dalam  tindakan 

memperlakukan  Kitab Blawong secara hati-hati  dan harus dalam keadaan suci. 

Imam masjid  Syekh Basyaruddin, yaitu KH Nurhasan Ibrahim, berkisah bahwa 

konon ceritanya hanya orang-orang yang berniat baik saja yang dapat membuka 

dan  membaca  Kitab  Blawong.  Karena  itu,  untuk  bertabaruk  kepada  Kitab 

Blawong,   ada  beberapa  hal  yang  harus  dilakukan  terlebih  dahulu,  yaitu:  1. 

berwudhu; 2. melaksanakan sholat sunnat dua rakaat; dan 3. membaca surat Al-

Fatihah sebanyak tiga kali. Setelah semua syarat tersebut dilaksanakan, maka baru 

dapat dilaksanakan tabaruk Quran. 

Tabaruk Kitab Blawong dapat dilaksanakan setiap saat tanpa dibatasi pada 

saat-saat tertentu. Tetapi ada saat tertentu yaitu bersamaan dengan rangkaian acara 

Khaul  Syekh Basyaruddin dilaksanakan Khotmil  Quran yaitu  pembacaan ayat-

ayat AlQuran pada malam hari yang dilaksanakan setelah Sholat Isya’. AlQuran 

dibaca sampai selesai atau Khatam.

Berdasarkan  perlakuan  masyarakat  terhadap  Kitab  Blawong,  termasuk 

berbagai  artefak,  membuktikan  bahwa  cerita-cerita  di  sekitar  atau  mengenai 

CRKB tersebut, sudah sangat dikenal oleh masyarakat Pringapus. Dalam hal ini, 

14 kata tabaruk, berasal dari kata: barraka –yubarriku-tabarrukan . ك4 ت8ب8ر4كاl>ب8ر6ك8 ي4ب8ر 
Pada  masyarakat  Pringapus,  kata  tabarruq  diartikan  “  harapan  untuk  mendapat  barokah.  Kata 
“barokah” itu sendiri bisa berarti kebaikan atau pahala. Untuk memperoleh kebaikan seperti itu, 
warga masyarakat menghormati Kitab Blawong, sehingga kadan-kadang tabaruk diartikan dengan 
menghormat. 
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masyarakat  mengenal  dan  menempatkan  Syekh  Basyaruddin  sebagai  sosok 

panutan dalam perilaku kehidupan masyarakat. Bahkan CRKB ini, menghadirkan 

makna perjuangan Syekh Basyaruddin dalam usaha menulis sebuah Kitab Suci 

AlQuran itu sendiri.  Menurut istilah Van Peursen 1978: 38-41,  Kitab Blawong 

tadi,  memberi  semacam jaminan masa kini untuk menapak masa depan dengan 

rasa mantap. 

D. Resepsi

1. Arti Resepsi 

Sastra berbentuk apapun merupakan hasil karya yang memilki hubungan dengan 

pembaca  dan  juga  karya-karya  lainnya  (Jauss,  1974:12).  Pendapat  lain 

menyebutkan  bahwa  karya  sastra  tidak  dapat  lepas  dari  konteks  sosial  yang 

merupakan  ragam  realisasi  diri  seorang  subjek  terhadap  dunia  luar,  sedang 

pembaca menjadi pusat dan mendapat tugas pemberi makna (Mukarovsky dalam 

Teeuw,  1984:  188).  Bagi  Vodicka  makna  sebuah  karya  sastra  tidak  diberikan 

secara  objektif,  melainkan  sebuah  proses  konkretisasi  yang  diadakan  terus 

menerus  oleh  pembaca  yang  susul  menyusul  dalam  waktu  atau  berbeda-beda 

menurut situasinya (Teeuw, 1984: 191-192). 

Konsep dasar resepsi sastra secara singkat dapat disebut sebagai aliran yang 

meneliti teks sastra dengan bertitik tolak pada pembaca yang memberi reaksi atau 

tanggapan  terhadap  teks  itu.  Pembaca  selaku  pemberi  makna  adalah  variabel 

menurut ruang , waktu dan golongan sosial budaya. Hal ini berarti bahwa karya 

sastra tidak sama pembacaan, pemahaman, dan penilaiannya sepanjang masa atau 
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dalam seluruh golongan masyarakat  tertentu.  Menurut Jauss apresiasi  pembaca 

pertama  terhadap  sebuah  karya  sastra  akan  dilanjutkan  dan  diperkaya  melalui 

tanggapan-tanggapan  yang  lebih  lanjut  dari  generasi  ke  generasi  (Jauss,  1974: 

12-13). 

2. Resepsi Masyarakat terhadap CRKB

Resepsi masyarakat  Pringapus terhadap CRKB pada tataran umum adalah tahu 

dan percaya, akan tetapi dalam tataran khusus yaitu pemahaman terhadap CRKB 

terbagi  dalam  dua  kategori.  Pertama,  masyarakat  yang  perhatian  (concern) 

adalah masyarakat dengan kriteria 1. mengerti,  2. memahami dan 3. menguasai 

cerita sedangkan kedua, masyarakat yang tidak peduli. 

Pada pembahasan resepsi selanjutnya hanya akan membahas masyarakat 

dengan  kategori  pertama.  Resepsi  masyarakat  yang  perhatian  kepada  CRKB 

masih  beragam  sehingga  perlu  diklasifikasikan.  Perbedaan  resepsi  tersebut 

didasarkan  oleh  beberapa  faktor  yaitu:  1.  faktor  usia,  2.  faktor  pendidikan,  3. 

faktor  keimanan  atau  ketaatan  dalam  beragama,  dan  4.  faktor  budaya.  Lebih 

jelasnya dalam uraian berikut:

a. Pengaruh Usia terhadap Resepsi CRKB

Pengaruh ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tanggapan pada 

masyarakat terhadap CRKB. Kondisi  tersebut  disebabkan karena kurun  waktu 

peristiwa  merupakan   peristiwa  lampau  yang  hanya  dialami  bahkan  hanya 

diceritakan  oleh  masyarakat  tua.  Hal  tersebut  mengakibatkan  memori  yang 

tersimpan ataupun yang diturunkan relatif kecil. 
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Sebagian besar pewaris cerita adalah masyarakat dengan usia 40 tahun  ke 

atas.  Walaupun  terdapat  masyarakat  muda  yang  mengetahui  cerita  akan tetapi 

tidak menguasai cerita. Hal itu disebabkan karena proses penurunan cerita sangat 

jarang dilakukan. Kalaupun ada hal itu hanya sebatas cerita tentang riwayat hidup 

Syekh Basyaruddin yang disampaikan saat Haul Syekh  Basyaruddin. 

Sesuai  dengan  pemikiran  Jauss  bahwa cerita  dalam hal  ini  cerita  lisan 

sebuah  pemahaman  cerita  harus  didukung  oleh  penerimaan  (di  dalamnya 

pernurunan cerita) dari generasi ke generasi. Jauss menyebutkan hal itu dengan 

sebutan resepsi historis  (Jauss, 1974). Penurunan cerita  dalam CRKB biasanya 

hanya  terjadi  dalam lingkup sempit  yaitu  berkisar  pada saat  penerimaan siswa 

baru  di  sekolah-sekolah  yang  dikelola  oleh  masyarakat  Pringapus.  Sebuah 

yayasan  yang  didirikan  oleh  tokoh  agama  dan  pemuka  Pringapus.  Selain  itu 

penurunan cerita dalam CRKB secara rutin hanya terjadi pada saat Haul Syekh 

Basyaruddin  yang  dilaksanakan  setiap  tanggal  25  Sya’ban.  Itu  pun juga  haya 

dalam kapasitas yang sangat minim menceritakan tentang CRKB. 

Perbedaan  usia  yang  terpaut  jauh  antara  masyarakat  (tokoh)  yang 

menguasai  cerita  dengan  masyarakat  lain  yang  sebagian  besar  berusia  antara 

25-40 tahun membuat penurunan cerita dari generasi tua kepada generasi muda 

menjadi  tersendat.  Hal  tersebut  juga  diperngaruhi  oleh  pola  masyarakat  yang 

cenderung rikuh untuk berkomunikasi secara terbuka kepada orang yang lebih tua. 

Dalam arti,  masyarakat  Pringapus  masih  tergolong  dalam kategori  masyarakat 

yang  menganut  budaya  Jawa  yaitu  menunjukkan  sikap  menghormat,  tunduk, 

unggah-ungguh, tata krama, sungkan bahkan takut  kepada orang yang lebih tua 
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(Suseno,  1996).  Dengan demikian   masyarakat  Pringapus  masih  terikat  dalam 

budaya  Jawa tradisional.  Perbedaan persepsi  terhadap CRKB merupakan  bukti 

bahwa penurunan  Cerita  tidak  berjalan  lancar.  Minimnya  generasi  muda  yang 

mengetahui  CRKB diikuti  dengan  memudarnya  pemahaman  terhadap  keaslian 

cerita. Seperti pendapat Jauss bahwa Jarak estetik sebuah karya menentukan ciri-

ciri  artistiknya,  sehingga  sebuah  cerita  akan  menjadi  persepsi  baru  yang 

menyenangkan ataupun tidak menyenangkan (Jauss, 1974 ).

Hal  tersebut  jelas  sangat  mempengaruhi  keberadaan  CRKB yang  tidak 

dapat disangkal merupakan sebuh kebanggaan bagi masyarakat Pringapus. Cerita 

tersebut  dianggap  milik  seluruh  masyarakat.  Terbukti  dengan  antusias  seluruh 

masyarakat pada saat dilaksanakan Haul Syekh Basyarauddin yang diikuti  oleh 

seluruh masyarakat dalam berbagai usia.

b. Pengaruh Pendidikan terhadap Resepsi CRKB

Faktor pendidikan merupakan faktor utama dalam memahami CRKB. Pendidikan 

yang  dimaksud  tidak  hanya  terbatas  pada  pendidikan  formal  (SD-Perguruan 

tinggi) tetapi juga pada pendidikan nonformal dalam hal ini ilmu agama. 

Masyarakat  dengan  tingkat  pendidikan  formal  dan  pendidikan  agama 

tinggi memposisikan CRKB bukan semata-mata sebagai cerita  yang ada dalam 

masyarakat  tetapi  merupakan  pesan  yang  memuat  cerita  keteladanan  seorang 

manusia dalam menjalani hidup dengan tunduk kepada Tuhan. Ujud dari  kerja 

keras dan perjungan menghasilkan sesuatu yang mempunyai  makna dan fungsi 

bagi  masyarakat  luas  terlebih  masyarakat  Pringapus.  Salah  satu  peninggalan 
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Syekh  Basyaruddin  yang  masih  dapat  dirasakan  adalah  Kitab  suci  Al  Quran, 

dalam hal ini Kitab Blawong. 

Masyarakat  dengan  pendidikan  formal  tinggi  akan  tetapi  pendidikan 

agama  rendah  biasanya  menempatkan  CRKB  sebuah  cerita  masa  lampau. 

Sementara  bagi  masyarakat  dengan  latar  pendidikan  rendah  akan  tetapi 

mengetahui  pengetahuan  agama  yang  tinggi  sangat  yakin  pada  cerita  dalam 

CRKB  dan  memposisikan  sebagai  pedoman  keteladanan  seorang  wali  yang 

memiliki  karomah dari  Allah  SWT.  Masyarakat  dengan  kategori  tersebut 

mempercayai  kebenaran  cerita  yang  terdapat  dalam  CRKB  dan  tidak  berani 

meremehkan serta merendahkan mitos  tersebut.

c. Pengaruh Keimanan dan Ketaatan  Beragama

Keimanan dalam hal ini dibagi menjadi dua hal yaitu keimanan kepada agamis 

dan keimanan kepada hal-hal yang bersifat mistis. Masyarakat dengan keimanan 

dan  ketaatan  yang  tinggi  kepada  Allah  menempatkan  CRKB  sebagai  sebuah 

kebesaran Allah yang diberikan berujud karomah yang diberikan kepada seorang 

wali.  Sedangkan  masyarakat  yang  cenderung  mempercayai  hal-hal  mistis 

menganggap CRKB sebagai kekuatan gaib, sehingga tidak heran kalau cerita yang 

ada dalam CRKB acap kali dilebih-lebihkan. 

Perilaku  yang  ditunjukkan  oleh  masyarakat  dengan  kategori  demikian 

dapat terlihat pada saat menjalani ritual yang dilaksanakan setiap satu sekali yaitu 

Khaul Syekh Basyaruddin. Masyarakat dengan kategori ini hanya melaksanakan 

ritual Khaul sebagai rutinitas tahunan.  
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d. Pengaruh Budaya terhadap Resepsi CRKB

Pengaruh  budaya merupakan salah satu faktor perbedaan resepsi pada masyarakat 

terhadap CRKB. Budaya yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan pernyataan 

Geertz  mengenai  definisi  budaya  bahwa  budaya  adalah  suatu  cara  berpikir, 

merasa dan percaya terhadap sesuatu15 (Geertz dalam Budiman, 1992). 

Budaya yang masuk ke dalam masyarakat Pringapus dikategorikan sebagai 

budaya  modern  tentang  tata  cara,  gaya  hidup,  perilaku,  dan  pandangan  hidup 

dengan ukuran  kemajuan  teknologi.  Masyarakat  yang  terpengaruh budaya  luar 

yang  masih  relatif  rendah  akan  memegang  teguh  keyakinan  terhadap  CRKB. 

Sedangkan bagi masyarakat yang telah banyak mengenal dan terpengaruh budaya 

luar akan lebih memperlakukan CRKB hanya sebagai cerita masa lampau. Dalam 

kehidupannya  tidak  terpengaruh  maupun  mempengaruhi  keberadaan  CRKB. 

Lebih jelas terlihat dalam tabel berikut: 

Faktor resepsi 
terhadap CRKB

Percaya dan perhatian 
terhadap CRKB

Percaya tapi tidak 
perhatian terhadap 

CRKB
1. Usia Usia 25 tahun ketas 

dengan kategori 50 tahun 
keatas lebih paham

Usia 25 tahun kebawah

2

. 

Pendidikan 

15 Geertz mendefinisikan budaya ke dalam 11 definisi. Penulis mengutip definisi ke3 dari definisi 
budaya tersebut. 
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Formal Masyarakat dengan 
jenjang pendidikan yang 
tidak tinggi

Masyarakat dengan 
jenjang pendidikan 
yang tinggi

Non formal Masyarakat dengan 
jenjang pengetahuan 
umum yang tinggi.

Masyarakat dengan 
jenjang pengetahuan 
umum yang tidak 
tinggi

3. Keimanan 
Agamis Lebih didominasi oleh 

kadar keimanan yang 
tinggi sebagai bukti 
karomah seorang wali

Lebih didominasi oleh 
kadar keimanan yang 
rendah 

Mistis Masyarakat dengan 
kepercayaan hal-hal mistis 
yang rendah

Masyarakat dengan 
kepercayaan hal-hal 
mistis  yang tinggi

4

. 

Budaya Masyarakat yang masih 
berpegang pada budaya 
tradisional dalam arti 
belum terpengaruh oleh 
budaya luar relatif rendah.

Masyarakat pendatang 
atau mayarakat asli 
yang sudah mengenal 
kehidupan luar atau 
modern relatif tinggi.

       3. Resepsi Masyarakat Pringapus secara Umum 

Berdasarkan  hasil  penelitian  yang  dilakukan,  ditemukan  kesimpulan  tentang 

resepsi masyarakat Pringapus terhadap CRKB, yang pada dasarnya sama, yaitu 

percaya terhadap kebenaran CRKB.  Masyarakat dari segala lapisan mengetahui 

CRKB walaupun dengan tingkat pemahaman dan tingkat penguasaan cerita yang 

berbeda,  didasarkan  pada  perhatian  masing-masing  orang  terhadap  CRKB. 

Sementara  resepsi  masyarakat  terhadap  mitos  CRKB  dikategorikan  dalam 

kategori percaya karena terdapat bukti yang masih ada. Hal itu dianggap sebagai 

bukti  otentik  adanya  kisah  yang  terjadi  di  masa  lampau  yang  terjadi  pada 

masyarakat Pringapus.   
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