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Abstract: The study of Legenda Reyog Ponorogo (LRP) focuses on 3 
(three) main elements of legend; they are character, situation or event, and 
imagination. These three elements are taken into account in archetypal in-
terpretation. The archetypal LRP s character is a figure of a wandering 
knight who has several aliases, and a princess as central role. Archetypal 
events are wandering, meditating, being unmarried, walking through tun-
nels, and being in the state of accepting failure. LRP s archetypal imagi-
nation covers barongan imagination, with the slow moving peacock and 
the golden mask. These imaginations reflect the harmony between 
strength and beauty, and the harmony between physical appearance and 
psychological traits. This LRP s tragedy offers the local genius of collec-
tive consciousness of the supporting community, suggesting that: (a) a 
human being is born to do what is predestined to do (sadermo nglakoni), 
and (b) there are no contradictory dichotomies of enemy-mate, good-ugly, 
sad-happy, failure-success. These two opposite aspects complete each 
other, and fulfill each other in the harmony of binary composition. 
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Keberadaan Legenda Reyog Ponorogo (LRP) menjadi penting karena dua 
alasan. Pertama, karena LRP asal muasalnya berkaitan dengan terciptanya 
kesenian rakyat (Ponorogo). Bandingkan dengan pendapat Taib (l991) 
tentang klasifikasi lima corak legenda, yakni legenda (1) nama tempat, (2)  
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tentang orang terkenal, (3) pedosa, (4) keramat, dan (5) tentang 
hantu/kepercayaan terhadap hantu (dalam Osman, l991:256). Hal senada 
dikemukakan Brunvard (l984) yang mengelompokkan legenda atas empat 
corak, yakni legenda (1) keagamaan, (2) alam gaib, (3) perseorangan, dan (4) 
setempat (dalam Dananjaya, l984:67). Mengacu pada dua pendapat tersebut, 
corak LRP tidak termasuk di dalamnya. Dengan demikian, keberadaan LRP 
menjadi unik, bahkan dimungkinkan LRP merupakan legenda dengan corak 
tersendiri. Kedua, LRP mengindikasikan citra masyarakat pendukungnya 
(Ponorogo). Hal itu karena di dalam LRP dikandung ketaksadaran kolektif 
atau collective consciousness masyarakat pendukungnya dari generasi 
sebelumnya ke generasi sekarang (Bandingkan dengan Abrams, l981:201; 
Grace, l965:37; Frye, l969:135). Dalam ketaksadaran kolektif itu pula dapat 
ditemukan cita-cita, idealisasi, visi, opini, dan sikap moral dari warisan 
budaya abstrak yang masif dan permanen. Ong (l989) menyikapi legenda 
sebagai wacana naratif lisan yang hidup dalam kebudayaan lisan primer atau 
primary oral culture. Dalam konteks itu, wacana naratif difungsikan sebagai 
media utama untuk menyusun, menyimpan, dan mengomunikasikan 
keseluruhan sistem pengetahuan mereka secara vertikal antargenerasi. 
Wacana naratif (baca legenda) juga dapat merepresentasikan keutuhan adat-
istiadat masyarakat pendukungnya. 

Relevan dengan alasan pertama, jika LRP terkait dengan penciptaan 
seni reyog, maka hal tersebut adalah aset budaya lokal yang dapat 
dibanggakan karena keunikan dan keklasikannya. Unik karena LRP 
memiliki ciri tersendiri sehingga tidak ditemukan di daerah lain, klasik 
karena belum tersentuh oleh akulturasi budaya modern. Kedua, LRP sebagai 
latar cerita diciptakannya seni reyog mengisyaratkan adanya kearifan lokal 
atau local genius komunitas pendukungnya sebagai hasil imajinasi kreatif 
pengalaman psikologis-kultural masa lalu mereka sebagaimana 
dikemukakan Wales (dalam Mustopo, 2002:3). 

Sayangnya sepengetahuan peneliti, data empiris yang mengungkapkan 
LRP dari sisi arketipal masyarakat pendukungnya terhadap LRP sampai saat 
ini belum ada. LRP sebagai residu psikis atau pengalaman berulang 
masyarakat pendukungnya belum terungkap. Data empiris yang terjangkau 
sampai saat ini adalah kajian LRP dari sudut pandang babad, historis, dan 
struktural (Purwowijoyo, l984, Soedjijono, 2004). Dengan kajian arketipal 
dilibatkan tiga disiplin ilmu, yakni antropologi, psikologi, dan kritik sastra. 
Fokus penelitian ini adalah pada psikologi dan kritik sastra. 
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Secara antropologis, kajian arketip menurut Frazer mengkaji pola-pola 
elemental dalam mitos dan ritual yang berulang pada legenda, serta upacara-
upacara dalam berbagai kebudayaan (dalam Abrams, l981). Dari perspektif 
psikologis, arketip mengkaji imaji-imaji primordial, residu psikis, dan tipe-
tipe pengalaman yang berulang pada kehidupan masyarakat primordial 
terdahulu yang bertahan hidup dalam ketaksadaran kolektif masyarakat 
primordial masa sekarang. Dalam sastra, potensi itu semuanya diekpresikan 
dalam tipe-tipe tokoh, imaji, dan situasi serta kisah yang berulang-ulang 
sebagaimana dikemukakan Jung, Bodkin, dan Frye (dalam Abrams, l981:10-
11; Scot, 1976). 

Lebih jauh, kelebihan yang dimiliki kajian arketipal (KA), adalah (a) 
(KA) mampu menjelaskan segi menarik dari objek kajian sastra lisan yang 
mempunyai kualitas literer tidak terlalu tinggi, tetapi populer atau dikenal 
luas oleh masyarakat pendukungnya;. (b) selain itu, dengan kajian arketipal 
dapat diungkap dan digali warisan klasik, nilai-nilai lokal-primordial, 
kearifan lokal yang unik yang dijadikan frame of reference bagi aktivitas 
kehidupan masyarakat pendukung secara turun-temurun (Makaryk, l993:3-5; 
Grace, l965:37; Griffith, l982:78). 

Berdasarkan alasan, bukti dan ekspektasi terpapar, penelitian ini 
bertujuan mendeskripsikan makna tiga elemen arketipal LRP, yakni tentang 
(1) makna arketipal tokoh LRP, (2) situasi/kejadian arketipal LRP, dan (3) 
imaji arketipal LRP. 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan paradigmanya, penelitian ini dapat digolongkan penelitian 
kualitatif-hermeneutik dan etnografi-teks. Dinyatakan demikian karena data 
penelitian ini berupa paparan verbal yang dikumpulkan berdasarkan 
interpretasi hasil rekaman dan transkripsi pengisahan oleh narasumber. 
Secara ideografis, paparan verbal legenda disikapi sebagai representasi 
paparan kolektif masyarakat pemilik legenda, meskipun digali dari empat 
narasumber selaku individu. Hal itu sejalan dengan pandangan Windelband 
(l894) dalam Priyanto, 2001; Neuman, 2000). 

Penentuan narasumner data dilakukan secara area purposif dengan 
mempertimbangkan: (1) luasnya wilayah sebaran legenda reyog, (2) 
banyaknya versi legenda reyog, dan (3) keterwakilan informasi atau data 
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secara mendalam berkaitan dengan elemen arketipal yang diteliti (Neuman, 
2000). 

Wujud data berupa paparan verbal hasil transkripsi yang diperoleh dari 
empat narasumber yang menggambarkan elemen arketipal legenda reyog. 
Data Pak Sarju, domisili Sumoroto, mewakili wilayah barat, disebut legenda 
versi A. Data Pak Basir, domisili Siman mewakili wilayah selatan, disebut 
legenda versi B. Data Pak Gani, domisili Pulung, mewakikli wilayah timur, 
disebut legenda versi C. Data Pak Purwowijoyo, domisili Jenangan, 
mewakili wilayah utara, disebut legenda versi D. 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik (a) pemahaman 
elemen arketipal secara mendalam menurut (1) asas hermeneutika Dhilthey 
(dalam Wellek dan Waren l989), Gadamer (l975), dan Ricour (l976), (2) 
kajian konteks legenda menurut asas semiotik sosial (Halliday, l976) (b) 
analisis isi terutama analisis domain menurut Spradley (l987), dan (c) 
analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (1992), Sumaryono (1993). 

Secara prosedural, analisis data dilakukan dengan langkah-langkah (a) 
pemahaman secara literal-inferensial-kritis-kreatif paparan verbal legenda 
reyog hasil transkripsi, (b) reduksi fenomenologis, (c) penyajian data atas 
dasar identifikasi dan klasifikasi data serta, (d) penyimpulan atau verifikasi 
hasil analisis. Uji verifikasi dilakukan dengan cara (1) ketekunan 
pengamatan, (2) refleksi keikutsertaan, (3) uji kesejawatan atau check 
members, (4) uji pakar, dan (5) penyigian berbagai pustaka dan dokumen 
tentang LRP untuk memenuhi ketercukupan rujukan. 

HASIL PENELITIAN DAN BAHASAN 

Tokoh Arketipal dan Interpretasi Maknanya 

Tokoh Pengelana dengan Banyak Alias 

Dalam LRP yang bersumber dari empat versi ditemukan dua tokoh 
sentral dengan beberapa alias. Dalam versi A muncul nama tokoh Siswa 
Handana alias Prabu Kelana Sewandana, Pujangga Anom alias 
Bujangganong (informan Pak Sardjoe-Sumoroto). Dalam versi B ditemukan 
tokoh Jaka Bagus alias Prabu Tubagus dan Jaka Pujan alias Pujangga Anom 
(informan Pak Basir-Siman). Dalam versi C muncul tokoh Panji Kelana alias 
Kelana Sewandana dan Jaka Pujan alias Pujangga Anom (informan Pak 
Gani-Pulung). Dalam versi D ditemukan tokoh Kelana Sewandana alias Ratu 
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Bagus dan Kelana Wijaya alias Gendruwon alias Bujangganong (informan 
Pak Purwowijoyo-Jenangan). 

Berdasarkan nama-nama tersebut, diinterpretasikan pertama, bahwa 
secara kolektif masyarakat Sumoroto, Siman, Pulung, dan Jenangan (sebagai 
representasi masyarakat Ponorogo) meyakini eksistensi seorang tokoh 
mula-mula berdasarkan tampilan fisik-wadak-lahiriahnya. Nama Ratu 
Bagus alias Kelana Sewandana dan Bujang Ganong alias Gendruwon 
membuktikan tesis ini. Diceritakan bahwa Prabu Kelana Sewandono alias 
Panji Kelana  Putra Raja Kediri. Prabu Lembu Amiseno alias Prabu Lembu 
Amiluhur memilki wajah sangat tampan. Dengan ketampanan itu tentu 
sangat mudah bagi sang Tokoh untuk memiliki permaisuri dari kerajaan 
mana pun. Pengukuhan terhadap ketampanan wajah Kelana Sewandana itu 
oleh masyarakat Ponorogo diabadikan dalam nama Jaka Bagus alias Prabu 
Tubagus. 

Pengisahan legenda reyog ini, seluruhnya berpusat pada tokoh Jaka 
Bagus alias Kelana Sewandana. Seorang hero yang berwajah bagus 
seharusnya bernasib bagus. Pada kenyataannya pada legenda itu tidak 
demikian. Kisah Jaka Bagus  adalah duplikasi cerita kasih tak sampai 
sebagaimana cerita rakyat Sangkuriang di daerah Sunda, Pranacitra Rara 
Mendut di era Kerajaan Mataram-Islam. Dalam ketaksadaran kolektif 
masyarakat Ponorogo terekam gambar-gambar purba atau arketipos 
(Hartoko dan Rahmanto, l986; Scott, l972) bahwa kebagusan fisik seorang 
tokoh seharusnya berkorelasi dengan kebagusan/keberuntungan nasib. 

Proyeksi kreatif itu dikenali dalam kesenian reyog sekarang. Dalam 
kesenian reyog personifikasi tokoh Kelana Sewandana ditampilkan berikut 
ini. Ciri-ciri fisik seperti tokoh Baladewa dalam wayang. Postur tubuh tinggi 
atletis. Kepala tegak cenderung mendongak. Berwajah kemerahan, 
mengenakan topeng. Bentuk tubuh tegak dengan anatomi bagus, dada 
membusung, dengan bahu terangkat, perut rata, dan pinggang ramping. 
Bentuk kaki panjang-langsing. Gerakan motoriknya lincah, trengginas, dan 
ladak. 

Sebaliknya, tokoh Pujangga Anom alias Kelana Wijaya alias Jaka Pujan 
alias Gendruwan alias Bujang Ganong eksistensinya dikenali berbalikan 
dengan tokoh Jaka Bagus. Tokoh dimaksud bertampang buruk, muka seperti 
gendruwo, yakni jenis lelembut bertampang menyeramkan. Tampilan fisik 
tokoh ini adalah postur tubuh pendek, kepala benjol, gigi tongos, hidung 
seperti keterong, mata melotot, dahi nonong, dan berambut gimbal. 
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Tubuhnya berukuran tanggung, cenderung pendek, tangan ceko, berdada 
mingkus. Jika berjalan tersaruk-saruk, jauh dari kesan gagah. Tokoh ini 
mengingatkan pada tokoh gareng dalam episode punakawan. 

Meskipun demikian, Bujang Ganong menjadi tokoh andalan bagi tokoh 
sentral Kelana Sewandana Ia menjadi kepercayaan Sang Prabu Tubagus 
untuk melamar Dewi Sangga Langit di Kediri. Dengan kesaktiannya, Kelana 
Wijaya sesuai dengan namanya, Wijaya, Bujang Ganong terbukti berjaya 
dapat menundukkan Singa Barong alias Singo Lodra yang dikenal sakti tiada 
banding. 

Penghadiran tokoh bertampang sangat bagus, yakni Kelana Sewandana, 
dan Bujang Ganong bertampang sangat buruk adalah sikap dikotomis 
(Suseno, 1985) masyarakat Ponorogo khususnya dan masyarakat Jawa 
umumnya. Bahwa dalam kehidupan di dunia, manusia menghadapi dua hal 
yang bersfat masif-determinatif, yakni baik-buruk, siang-malam, pagi-sore, 
kaya-miskin, hidup-mati, dan sebagainya. 

Sikap ekstrem demikian jarang dapat mengakomodasi sikap moderat 
atau sikap tengah-tengah. Dalam legenda tersebut kebagusan fisik ternyata 
tidak dapat berdiri sendiri. Ia harus bersanding dengan keburukan fisik. 
Keburukan fisik akan tereduksi oleh kualitas psikologis, misalnya 
kekesdikan, kedikdayaan, kesaktian, dsb. Dimilikinya kualitas diri seperti itu 
menjadikan tokoh buruk rupa menjadi andalan bagi sang hero. Makna 
arketipal yang ditafsirkan adalah  bahwa tidak ada kesempurnaan pada diri 
manusia selaku titah. Kelana Sewandana adalah mimetik atau gambar purba 
tentang kelebihan tampang fisik seseorang siapa pun mereka, sekaligus 
dengan kekurangan aspek kualitas psikisnya. Sebaliknya, Bujang Ganong 
adalah representasi kekurangan tongkrongan fisik manusia tetapi sekaligus 
dengan kelebihan aspek mental-psikologisnya. 

Interpretasi kedua ialah bahwa eksistensi tokoh lebih jauh diakui 
berdasarkan sifat atau jati dirinya. Pemberian nama lebih dari satu atau 
alias atau dasanama dapat digunakan untuk dasar pemaknaan. Nama Kelana 
Sewandana alias Panji Kelana dan Kelana Wijaya menekankankan pada sifat 
Kelana atau pengembara. Bahwa esensi seorang ksatria adalah 
pengembaraan atau pencarian. Cerita cerita panji yang berkembang di 
daerah Kediri memiliki pola-pola pengisahan yang berpusat pada 
pengembaran. 

Pengenaan topeng oleh Kelana Sewandana dan kelana Wijaya dimaknai 
sebagai bentuk penyembunyian jati diri. Mereka tidak ingin dikenali 
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identitas aslinya ketika mengembara, bahkan ketika melamar Dewi 
Sanggalangit. Kedua tokoh itu tidak ingin dikenali oleh orang lain karena 
derajat atau pangkatnya. Interpretasi arkepital yang dapat ditarik adalah 
bahwa masyarakat Ponorogo sangat menghargai egalitarian atau 
kesederajatan. Seorang Raja dan patih yang mengenakan topeng adalah 
bentuk pemberontakan simbolik. Dalam masyarakat feodal, sorang raja atau 
pembesar biasa tampil dengan sepenuh wajah bahkan sepuluh wajah atau 
dasamuka, karena wajah adalah kebesaran dan kewibawaan. 

Dalam legenda reyog, dikisahkan tokoh-tokoh sentral berkelana ke 
barat. Mengapa ke barat tidak ke timur atau ke utara? Dalam cerita Ngupaya 
Ruwat Pangruwat Papa atau cerita Tong Sang Chong  atau kisah Guru 
Tong, pengembaraan dilakukan ke arah barat. Barat dalam legenda ini 
dimaknai sebagai pencerahan, kebenaran, atau kesempuranaan. Banterangin 
atau Bantarangin adalah pusat pusaran. Siapa pun manusia yang berada di 
tengah-tengah pusat pusaran (angin atau badai), ia berada dalam ketenangan. 
Itulah sebabnya Kelana Sewandana dan Kelana Wijaya mengakhiri 
pengembaraannya di tempat itu. Mereka memutuskan bersemedi, berhening, 
mengheningkan cipta, rasa, dan karsa di tempat yang berangin kencang atau 
banter angin atau bantar angin. 

Pemberian dan pelestarian nama Kelana Sewandana dan Kelana Wijaya 
alias Bujang Ganong pada kesenian reyog secara arketipal diinterpretasikan 
sebagai bentuk pengakuan dan pengukuhan masyarakat Ponorogo terhadap 
tampilan fisik dan sifat pengelana tokoh. Bujang Ganong dikukuhkan 
keberadaannya dengan representasi buruk rupa tetapi mulia budi dan sakti. 
Kelana Sewandana diakui keberadaannya dengan representasi bagus rupa 
dengan kesaktian terbatas (dibandingkan dengan Kelana Wijaya). Dalam 
paraga reyog, tokoh Kelana Sewandana dan Bujang Ganong ditampilan 
secara kontras-ekstrem. Kelana Sewandana bagus rupa sempurna, Bujang 
Ganong buruk rupa sempurna. Itulah pandangan dikotomis khas Jawa 
(Suseno, l985:138). 

Tokoh Dewi Sanggalangit 

Dalam legenda yang bersifat istana sentris, putri raja yang cantik 
merupakan salah satu elemen arketipal. Dalam legenda Kanjeng Ratu Kidul, 
Prabu Banjaran Sari (raja Pajajaran) memiliki putri cantik bernama Dewi 
Angin-angin. Dalam Legenda Reyog Ponorogo, raja Kediri Prabu Lembu 
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Amiseno alias Prabu Lembu Amiluhur memiliki putri cantik bernama Dewi 
Sanggalangit. Putri raja yang cantik menjadi esensial karena keberadaannya 
difungsikan untuk menggerakkan cerita. Pada umumnya putri raja tersebut 
akan menikah atau dinikahkan, untuk itu sang raja mengadakan sayembara. 
Penyelenggaraan sayembara dimaksudkan untuk mendapatkan calon suami 
yang hebat, yang memiliki kesaktian luar biasa, tetapi dapat juga sebagai 
sarana untuk menolak pinangan pihak tertentu secara tidak langsung. 

Sayembara yang diikuti oleh peserta umumnya merupakan sesuatu yang 
berat dilaksanakan. Dalam Legenda Bandung Bandawasa, Putri Lara 
Jonggrang meminta dibuatkan 1.000 candi dalam waktu semalam. Putri Rara 
Anteng meminta dibuatkan laut di puncak Gunung Bromo. Dayang Sumbi 
meminta dibuatkan perahu lengkap dengan danaunya hanya semalam dalam 
legenda Tangkuban Perahu. Dalam legenda Bawean tokoh Dewi Sri Ayu 
Fatimah meminta didatangkan Malokok (beras menir) (Sudjijono, 2001: 86). 

Dalam Legenda Reyog Ponorogo, keberadaan Dewi Sanggalangit 
berfungsi sebagai penggerak alur cerita. Awal pengelanaan dua tokoh sentral 
Kelana Sewandana dan Kelana Wijaya dan akhir pengelanaan mereka 
digerakkan dan diakibatkan oleh Dewi Sanggalangit. Dalam legenda ini, 
Dewi Sanggalangit tidak dinikahkan tetapi dilamar oleh Prabu Kelana 
Sewandana melalui patihnya Kelana Wijaya. Sang Dewi meminta bebana 
atau prasyarat, yakni minta dibuatkan jenis hiburan atau permainan yang 
belum pernah ada di dunia. 

Dianalisis dari kata bebana, bana berarti kosong atau tidak ada. Kosong 
berarti isi dalam kekosongan hakikatnya berisi. Dewi Sanggalangit, nama 
tersebut juga tidak lazim. Nama-nama yang biasanya digunakan adalah 
Sangga Buana, Hamengku Buwana, Paku Buwana atau Tri Buana Tungga 
Dewi. Buana adalah simbol dunia atau kekuasaan dunia, sedangkan langit 
adalah kekuasaan para dewa yang sifatnya imanen-transendental. Dengan 
demikian, secara arketipal sosok Dewi Sanggalangit ditafsirkan sebagai 
representasi kekuasaan langit. 

Untuk memperoleh atau menyatu dengan kekuasaan langit manusia 
perlu memiliki sikap bana atau kosong, misalnya kosong pamrih, dan 
kosong nafsu. Dalam Episode Begawan Ciptaning, Arjuna bertapa di gunung 
Indrakila. Dalam bersemedi itu, Arjuna digoda bidadari-bidadari sangat 
cantik, (bidadari adalah simbol kesenangan duniawi), tetapi Arjuna tak 
mempedulikannya. Ciptanya hanya satu, yakni mendekatkan diri pada Sang 
Hning, Sang Hyang Wening. 
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Berdasarkan episode itu, legenda reyog Ponorogo yang menghadirkan 
tokoh Dewi Sanggalangit dan Kelana Sewandana dan Kelana Wijaya 
memiliki makna religius, religiusitas seorang titah yang bersusah payah 
untuk menyatu dengan sang penyangga langit, tetapi mengalami kegagalan. 
Kegagalan karena sang titah datang kepada-Nya dengan kedigdayaan dan 
kemegahannya. Atas dasar itu semua, keberadaan Dewi Sangga Langit bagi 
masyarakat Ponorogo adalah representasi kekuasaan langit yang hanya dapat 
didekati atau dicapai dengan sikap kesahaja dan sikap bono atau kosong. 

Tokoh-tokoh Bawahan 

Dalam LRP yang menarik untuk dicermati dan dikaji adalah 
ditemukannya tokoh pembantu yang memiliki status sosial berbeda. Mereka 
itu ialah (a) Sunan Lawu. (b) Prabu Lembu Amiseno alias Prabu Lembu 
Amiluhur, (c) Patih Singa Barong alias Singo Lodra mewakili masyarakat 
bangsawan, dan (d) Ki Kriya mewakili kalangan rakyat jelata. Dari empat 
tokoh tersebut, tokoh Ki Kriya dan Singo Lodra secara arketipal dimaknai 
berikut ini. 

Dalam kesenian reyog, tokoh Ki Kriya tidak diabadikan atau 
dipersonifikasikan. Itu berarti masyarakat Ponorogo kurang memberikan 
apresiasi untuk tokoh kecil seperti dia. Akan tetapi, bentuk pengakuan 
masyarakat pada Ki Kriya diwujudkan dalam penamaan Seduda, yakni nama 
air terjun di kaki Gunung Wilis. Nama itu sebagai pengingat akan 
kemalangan nasib Ki Kriya. Ki Kriya yang telah memiliki anak pujan, yakni 
Jaka Pujan ternyata tidak bahagia hidupnya. Isterinya mati ngenes karena 
ulah kenakalan si Jaka Pujan. Sementara, Ki Kriya terus menduda hingga 
meninggal di kaki Gunung Wilis merenungi kenakalan anak pujannya, si 
Jaka Pujan. 

Berbeda dengan Ki Kriya, tokoh Singa Barong alias Singo Lodra 
diapresiasi tinggi oleh masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Seluruh versi 
cerita selalu mencantumkan tokoh Singo Lodra sebagai tokoh bawahan yang 
memiliki peranan penting. Dikisahkan dalam salah satu versi (versi Pak 
Purwowijoyo-Jenangan) bahwa Singa Lodra alias Barong Seta adalah Patih 
Kediri yang sangat Sakti. Ia ditugasi oleh Prabu Lembu Amiluhur alias 
Prabu Lembu Amisena untuk menghadang rombongan Kelana Sewandana 
yang akan melamar putrinya Dewi Sanggalangit. Di versi lain (versi Pak 
Gani-Pulung, versi Pak Basir-Siman, dan versi Pak Sardju-Sumoroto) 
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dikisahkan bahwa Prabu Singabarong adalah pesaing atau rival Prabu 
Kelana Sewandana untuk melamar Dewi Sanggalangit di Kediri. 

Berdasarkan empat versi legenda reyog, Singa Lodra dikisahkan 
memiliki kesaktian luar biasa, yakni dapat malih rupa jadi singa yang 
besarnya nggegirisi. Tetapi kesaktian Singa Barong itu dapat diatasi oleh 
Prabu Kelana Sewandana. Dengan cemeti samandiman Singa Barong 
dikalahkan. Singa Barong bahkan menjadi tawanan atau taklukan Prabu 
Kelana Sewandana. Yang lebih tragis dalam legenda itu, Prabu Singa 
Barong tidak dapat malih rupa jadi manusia. Sang patih tetap berbadan 
manusia tetapi berkepala barongan atau singa. 

Dalam kesenian reyog sekarang, keberadaan singa barong sangat 
esensial. Ciri reyog ada pada barongan dan burung merak. Oleh karena itu, 
meskipun dalam pertunjukan reyog seluruh paraga ada, yakni Kelana 
Sewandana, Kelana Wijaya, Jaranan, dan Penthul, tetapi barongan dan 
merak tidak ada, pertunjukan tidak bisa disebut reyog (Purwowijoyo, 
l984:12). Fenomena tersebut dapat diartikan bahwa tokoh Singa Barong 
begitu penting dalam kehidupan masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. 

Tokoh Singa Barong alias Singa Lodra berubah menjadi manusia 
setengah binatang adalah transformasi simbolik. Menilik namanya, orang-
orang kuat atau orang besar pada kala dahulu diabadikan dalam nama-nama 
binatang, misalnya Lembu Amiluhur, Hayam Wuruk, Gajah Mada, Mahesa 
Bungalan, Kebo Anabrang, Kuda Wanengpati, Lutung Kasarung dsb. Tokoh 
Singa Barong secara arketipal ditafsirkan sebagai pengakuan dan 
pengukuhan masyarakat Ponorogo dan sekitarnya terhadap kekuatan fisik 
tokoh. Kepala singa adalah simbol kekuatan kognitif kehewanan, sedangkan 
anggota badan dan kaki manusia adalah kekuatan afektif dan perilaku 
motorik kemanusiaan. 

Dalam kenyataannya, paraga-paraga reyog terdiri atas orang-orang 
pilihan. Dua di antaranya adalah yang menjadi Ganongan atau patih Kelana 
Wijaya dan yang menjadi pembarong (pembawa barongan) (Purwowijoyo, 
l984:1-2). Mereka memang luar biasa kekuatannya. Terutama pembarong, 
mereka disebut warok dan warokan. Warok dan warokan dikenal memiliki 
kelebihan kanuragan dan kajiwan. Kekuatan kanuragan adalah esensi 
kehewanan, dan kekuatan kajiwan atau mental-spiritual adalah esensi 
kekuatan kemanusiaan. 



Suwignyo & Soedjijono, Kajian Arketipal Legenda Reyog Ponorogo 113

 

KEJADIAN ARKETIPAL DAN INTERPRETASI MAKNANYA 

Pengembaraan 

Kelana, kembara, pengelanaan dan pengembaraan dalam LRP ini 
adalah esensial. Salah satu penandanya adalah nama tokoh seperti Kelana 
Sewandana alias Panji Kelana dan Kelana Wijaya. Makna nama-nama itu 
adalah gambaran jati diri mereka. 

Secara ringkas dinyatakan bahwa pengembaraan tokoh Kelana 
Sewandana dan Kelana Wijaya dalam LRP dimaksudkan untuk memperoleh 
kesaktian, kedigdayaan atau kekuatan magis. Dalam cerita-cerita panji, jenis 
cerita di masa keemasan kerajaan Kediri, kisah pengembaraan merupakan 
episode wajib yang harus ada. Pengembaraan adalah laku wajib bagi seorang 
ksatria yang akan menjadi penguasa. Melalui pengembaraan itu berbagai 
pengalaman diperoleh dan proses pendewasaan atau pematangan diperoleh. 

Persemedian (Bersemedi) 

Kegiatan bersemedi merupakan laku wajib dalam kisah-kisah 
pengembaraan. Melalui semedi, seorang tokoh mendekatkan diri pada Sang 
Hyang Widhi, pencipta alam semesta. Demikian juga halnya dalam Legenda 
Reyog Ponorogo. Prabu Kelana Sewandana dan Kelana Wijaya bersemedi di 
Bantarangin sebelum mereka mendirikan kadipaten, Kadipaten Bantarangin. 
Pada saat akan melamar Dewi Sanggalangit Prabu Kelana Sewandana dan 
Patih Kelana Wijaya bertapa atau bersemedi di lereng Gunung Lawu. Berkat 
kegenturan dalam bertapa mereka berdua memperoleh pusaka sakti berupa 
pring sauder atau bambu sekerat, cemethi samandiman, dan sepasang topeng 
untuk selalu dipakai Prabu Kelana Sewandana dan Patih Kelana Wijaya pada 
saat istimewa atau gawat/genting. Konon, pecut atau cemethi samandiman 
itu sangat sakti, jika disabetkan apa saja akan hancur. Dalam masyarakat 
Ponorogo diyakini bahwa untuk mencapai tujuan mulia seseorang  wajib 
menjalani tarak brata cegah dahar lan guling. 

Demikian juga, dalam salah satu versi LRP, Ki Kriya bersemedi 
melakukan upacara pemujaan agar diberi anak. Hasilnya Dewa memberinya 
anak pujan yang dikenal dengan Jaka Pujan. Dalam leksi Jawa anak 
diistilahkan dengan yoga, atma, atau atmaja. Yoga adalah laku ritual-religius 
untuk mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta. Dengan yoga, seseorang 
atau titah berhening diri, berhening cipta untuk berdekatan dengan 
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Penciptanya. Atma artinya jiwa atau suksma. Jadi, anak pada esensinya 
adalah citraan dari sang Maha Atma alias Sang Hyang Suksma Sejati. 

Perwadatan atau Brahmacari 

Dikisahkan Prabu Kelana Sewandana tidak mau menikah. Raja hanya 
senang pada anak laki-laki berparas tampan, berusia kisaran antara 10-16 
tahun. Jika sudah berusia 17 tahun, anak laki-laki tersebut dijadikan prajurit 
kadipaten. Hal itu dilakukan semata-mata agar dirinya tetap sakti 
mandraguna. 

Bentuk pengakuan dan pengukuhan terhadap kesenangan Prabu Kelana 
Sewandana tersebut masih bisa dijumpai sampai sekarang. Di sebagian kecil 
masyarakat Ponorogo masih dilangsungkan kebiasaan nggemblak. 
Gemblakan artinya lebih kurang tandhak laki-laki. Disebut tandhak karena 
mereka umumnya menjadi penari dalam kesenian reyog. Yang digemblak 
biasanya anak laki-laki yang bagus atau berwajah tampan, berusia sekitar 
10-16 tahun dari keluarga kurang mampu secara ekonomis. Mereka diminta 
baik-baik oleh pihak penggemblak atau warok. Dengan tatacara tertentu, 
sang Warok melakukan kunjungan ke keluarga calon gemblakan 
(Purwowijoyo, 1984). 

Ditemukannya kebiasaan nggemblak dan marok ada kaitan arketipal 
dengan kebiasaan Prabu Kelana Sewandana menyenangi dan hidup bersama 
dengan anak laki-laki muda bertampang bagus. Bagi seorang warok, pantang 
baginya untuk menikahi perempuan. Perempuan dalam keyakinan mereka 
dapat melunturkan kesaktian yang dimiliki. Untuk menghindari perempuan 
para warok merawat anak laki-laki muda bertampang bagus. 

Seorang warok adalah tokoh yang dapat menjadi sandaran banyak hal. 
Ungkapan yang lazim digunakan adalah aweh pepadhang marang wong 
kang lagi kepetengan, aweh bebungah kanggo kang ketaman susah, aweh 
teken marang wong kang kalunyon, lan aweh boga marang kang kaluwen. 
Atas dasar itu, sebenarnya menjadi warok sangatlah berat. Pencitraan warok 
semata-mata karena nggemblak, senang dan hidup bersama laki-laki muda 
bertampang bagus adalah pereduksian makna dan peran sosial. Bagi 
masyarakat Ponorogo, seorang warok tetap menjadi bagian integral dari 
elemen masyarakat lainnya yang keberadaannya tidak bisa dieliminasi. 
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Pelamaran 

Menurut LRP versi Pak Basir-Siman, diceritakan bahwa Patih Kelana 
Wijaya mencemaskan kebiasaan Prabu Kelana Sewandana menyenangi dan 
tinggal bersama laki-laki tanggung usia. Apabila kejadian itu terus dibiarkan, 
maka Kerajaan Bantarangin akan punah. Prabu Kelana Sewandana tidak 
memiliki keturunan sebagai ahli waris Kerajaan Bantarangin. Atas dasar itu, 
disarankan oleh Patih Kelana Wijaya agar Prabu Kelana Sewandana 
melamar putri cantik Kerajaan Kediri, yakni Dewi Sanggalangit. Sang Putri 
bersedia menerima lamaran Prabu Kelana Sewandana dengan tiga syarat 
atau bebana, yakni (1) calon temanten laki-laki harus laku landak sampai ke 
Kediri-laku landhak maksudnya berjalan di bawah tanah dengan 
menggunakan terowongan, (2) menyuguhkan jenis permainan atau kesenian 
yang belum pernah ada di dunia, (3) membawa binatang buas dengan burung 
merak bertengger di atasnya atau kewan galak acundhuk merak. 

Ketika dalam perjalanan melamar Dewi Sanggalangit, rombongan 
Prabu Kelana Sewandana berpapasan dengan Prabu Singa Barong alias 
Singo Lodra. Terjadilah adu kesaktian yang amat hebat. Dalam peperangan 
tersebut Prabu Singa Barong dikalahkan oleh Prabu Kelana Sewandana. 
Singa Barong menjadi tawanan Prabu Kelana Sewandana dan mengabdikan 
seluruh hidupnya untuk Raja Bantarangin tersebut. 

Menurut salah satu versi LRP (Pak Gani-Pulung), tatacara pelamaran 
dilakukan sesuai permintaan Dewi Sanggalangit. Rombongan Prabu Kelana 
Sewandana berjalan melalui terowongan. Rombongan datang bersama-sama 
atau njujug (tempat kejadian sekarang disebut desa Tajug berasal dari kata 
njujug) setelah itu mereka budhal melewati gua. Gua tempat berangkat 
sekarang diberi nama Gua Bedali diambil dari kata budhal. Rombongan 
pelamar selanjutnya berjalan melewati terowongan, manakala terowongan 
buntu, cemethi samandiman dilecutkan maka terbentuklah terowongan 
lanjutan, demikianlah berulang-ulang. Akhirnya rombongan Raja 
Bantarangin keluar dari terowongan melewati Gua Selomangleng di lereng 
Gunung Klotok-Kediri. 

Selanjutnya, arak-arakan rombongan menuju istana Kediri. Dengan 
mengenakan topeng sakti dan menenteng cemeti samandiman, Prabu Kelana 
Sewandana berjalan paling depan, di belakangnya Prabu Singa Barong, 
diikuti Patih Kelana Wijaya dan terakhir para pengiring atau prajurit 
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Bantarangin. Di atas kepala Singa Barong bertengger merak sedang 
mengigel atau menari. 

Peristiwa laku landak dalam kegiatan pelamaran tersebut ditafsirkan 
sebagai bentuk sikap andap asor. Perilaku yang menunjukkan orientasi 
keberpihakan pada kalangan bawah. Sebagai seorang penguasa atau 
pemimpin, laku landak merupakan salah satu bentuk batu ujian memulai 
karier dari bawah menuju atas kemudian puncak dan tidak sebaliknya. 

Penciptaan kesenian yang belum pernah ada di dunia, diinterpretasikan 
sebagai tuntutan kreativitas seorang pemimpin atau penguasa untuk 
memberikan hiburan atau kesenangan bagi kawulanya. Dengan kreativitas, 
berarti seorang penguasa harus bisa mengkreasikan sesuatu yang belum 
pernah ada menjadi ada, atau memberikan citarasa baru pada yang pernah 
ada. Selanjutnya, membawa burung merak yang bertengger di atas kepala 
singa diinterpretasikan sebagai bentuk keharmonisan antara sesama 
makhluk. Bahwa dalam bebrayan agung, seluruh makhluk hendaknya 
mendapat peran dan tempat yang sesuai. 

Dalam masyarakat Ponorogo sekarang, reyog memang menggambarkan 
prosesi pelamaran. Pelamaran Prabu Kelana Sewandana raja Bantarangin 
dengan Dewi Sanggalangit Putri Kerajaan Kediri. Proses pelamaran Prabu 
Kelana Sewandana untuk menyunting Dewi Sanggalangit dengan tiga 
persyaratan itu secara arketipal dimaknai berikut ini. Bahwa untuk mencapai 
kesenangan dan kebahagiaan (menikahi Dewi Sanggalangit), seseorang perlu 
menempuhnya dengan susah payah (laku landak), penuh dinamika 
mengambil resiko atau bahaya (berurusan dengan singa), sekaligus sesuatu 
yang menakjubkan (burung merak). Kadang-kadang atau bahkan sering, 
pemenuhan tiga syarat itu belum tentu seorang titah mencapai kesenangan, 
ketentraman, atau kebahagiaan yang diidam-idamkan. 

Penolakan 

Alkisah rombongan temanten laki-laki ternyata ditolak. Dikisahkan 
dalam satu versio LRP berikut ini. Rombongan Prabu Kelana Sewandana 
berhasil menghadap raja Kediri, yakni Prabu Amiluhur alias Prabu Amisena 
dengan memenuhi seluruh bebana yang diminta Dewi Sanggalangit. Pada 
saat itu, Prabu Kelana Sewandana dan Patih Kelana Wijaya mengenakan 
topeng. 
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Prabu Lembu Amiseno mohon topeng yang dikenakan Prabu Kelana 
Sewandana dibuka. Setelah dibuka ternyata dia adalah Panji Kelana yang 
telah puluhan tahun minggat dari keraton. Dewi Sanggalangit adalah saudara 
satu ayah berlainan ibu. Jika diberlangsungkan perkawinan seperti itu adalah 
perkawinan incest atau perkawinan sedarah. Perkawinan seperti itu terlarang, 
melanggar adat, dan apabila dilanggar akan menimbulkan bencana. 

SIMBOL ARKETIPAL DAN INTERPRETASI MAKNANYA 

Burung Merak dan Singa atau Barongan 

Dalam berbagai legenda, kisah-kisah binatang acap menjadi sorotan. 
Misalnya kisah si pelanduk, burung gagak, barong liong sai, lembu nandi, 
ular hendra, kura-kura, dan burung merak. Khusus burung merak, 
keberadaan binatang tersebut tidak lepas dari proyeksi dan residu kejiwaan 
dan ketaksadaran kolektif masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Burung 
merak sangat berkaitan dengan keindahan, kecantikan, dan keluwesan. Kata 
merak dapat dimaknai memesona, menarik hati bagi siapa saja yang 
memandangnya. Dalam Bahasa Jawa ditemukan idiom kemenarikan, 
misalnya solahe amerak/ merak ati. 

Dalam empat versi LRP yang dijadikan sumber data, kehadiran burung 
merak sangat mendadak. Informan menyebutnya sebagai gaibing lelakon. 
Gaibing lelakon dimaksud terwadahi dalam kejadian arketipal, yakni ketika 
Prabu Kelana Sewandana mencemeti Prabu Singabarong dengan pecut 
samandiman. Singabarong yang berubah menjadi harimau putih, lemas tak 
berdaya. Saat kejadian itu bertiuplah angin kencang, hujan dan badai. Kelana 
Sewanda dan Kelana Wijaya merapatkan topeng di wajahnya. Ketika 
amukan alam mereda, topeng tak dapat dilepas. Singabarong tak dapat 
berubah menjadi manusia. Jadilah Singabarong berbadan manusia dan 
berkepala singa. Tiba-tiba di atas kepala Singabarong bertengger seekor 
merak sedang ngigel atau menari. 

Merak sedang ngigel adalah ekspresi keindahan, ungkapan estetika. 
Estetika diletakkan di atas kekuasaan dan kekuatan ragawi. Dalam 
Hinduisme, Syiwa adalah mahadewa yang amat dihormati sekaligus ditakuti. 
Bentuk-bentuk penghormatan terhadap Syiwa tampak dalam Candi 
Prambanan. Dari ketiga bangunan candi, candi Syiwa merupakan candi 
terbesar. Kebesaran candi Syiwa berkorelasi dengan kebesaran kekuasaan 
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Syiwa sebagai penghancur dunia. Namun demikian, dalam patung Syiwa 
Nataraja, Sang Mahadewa Syiwa dilukiskan sedang menari. 

Atas dasar itu, residu psikis masyarakat Ponorogo terhadap 
kemaharajaan Syiwa terhadap keindahan diwujudkan dalam seni reyog 
sekarang. Merak yang mengasosiasikan keindahan berada di atas singa yang 
berkonotasi dengan kekuatan wadak-ragawi. Jadinya, merak yang ngigel di 
atas barongan atau di atas kepala Singabrong merupakan wujud transformasi 
simbol sakral-magis-religius (Syiwa Nataraja) menjadi ekspresi profan-
kerakyatan-hiburan. 

Pecut Samandiman, Topeng Emas, dan Pring Sauder 

Pertama-tama pecut samandiman dimaknai secara arketipal dari 
namanya. Samandiman berasal dari kata mandi, mandi artinya sakti, ampuh, 
mujarab. Dalam salah satu versi LRP, tiga benda keramat itu diperoleh 
dalam satu laku semedi. Dikisahkan bahwa Kelana Wijaya diutus Prabu 
Kelana Sewandana melamar Dewi Sanggalangit di Kediri Sayang sang Patih 
dikalahkan oleh Singabarong yang amat sakti. Untuk mencari kesaktian di 
atas Singabarong, Kelana Sewandana dan Kelana Wijaya bersemedi di 
lereng Gunung Wilis. 

Berkat ketekunan dan ketulusan niat, mereka berdua dianugerahi pecut 
samandiman, dua buah topeng (emas), dan sekerat bambu atau pring sauder. 
Benda-benda tersebut sangat sakti dan hanya boleh dipergunakan pada saat 
sangat genting atau sangat gawat. 

Keberadaan pecut samandiman dan topeng dalam masyarakat 
tradisional tidak dapat dilepaskan dari kepercayaan mistis. Dalam 
masyarakat animis, benda-benda seperti batu besar, pohon, danau, dan 
sungai banyak dikeramatkan. Pecut samandiman dan topeng 
diinterpretasikan sebagai residu psikis masyarakat purba terhadap benda-
benda keramat yang diwujudkan dalam kesenian reyog sekarang. 
Masyarakat pendukung reyog mengukuhkan keberadaan pecut atau jedheran 
dan topeng sebagai bagian integral seni reyog. 

Dalam salah satu versi LRP dikisahkan tentang pecut samandiman yang 
berjebug pitu atau tujuh. Jebug pitu tidaklah kebetulan, angka tujuh 
dinterpretasikan sebagai sebuah kode, sebuah kode yang mengisyaratkan 
syarat wajib bagi seni reyog. Unsur wajib reyog memang serba tujuh, yakni 
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paraga atau pemainnya berjumlah tujuh, demikian juga gamelan 
pengiringnya juga berjumlah tujuh. 

Ketujuh paraga reyog dimaksud adalah (1) Prabu Kelana Sewandana, 
(2) Patih Kelana Wijaya, (3) Patih Singabarong, (4) dan (5), dua lelaki 
tanggung berparas tampan berperan selaku jaranan, serta (6) Penthul dan (7) 
Tembem. Prabu Kelana Sewandana bertopeng bagus-rupawan, sempurna 
fisik bak peragawan. Patih Kelana Wijaya-bertopeng buruk rupa (kepala 
benjol, bathuk nonong, hidung besar, bibir dower, mata melotot, gigi tongos 
dan berambut gimbal). Masyarakat Ponorogo menyebutnya gendruwon, citra 
lelembut buruk rupa. Patih Singabarong berwujud barongan (singa) dengan 
merak bertengger di atasnya. Inilah esensi reyog. Meskipun paraga lain 
lengkap, jika paraga barong merak tidak ada, maka pertunjukan belum, 
bahkan tidak bisa disebut reyog. Jaranan adalah dua bocah bertampang 
bagus tanpa topeng naik kuda kepang. Jaranan menggambarkan prajurit 
kerajaan Bantarangin mengiring Prabu Kelana Sewandana ke Kediri. 
Adapun Penthul dan Tembem menggambarkan abdi raja keduanya bertopeng 
dengan warna kontras, yakni hitam-putih dengan ekspresi lucu. Fungsinya 
sebagai penggeli hati. 

Instrumen reyog juga berjumlah tujuh. Ketujuh alat pengiring seni 
reyog adalah (1) slompret atau seruling, (2) kethuk, (3) kenong, (4) kempul, 
(5) kendang, (6) ketipung, dan (7) angklung. 

Secara arketipal perwujudan paraga dan gamelan reyog yang berjumlah 
tujuh itu tidak terlepas dari pecut samandiman berjebug tujuh. Angka tujuh 
memang termasuk salah satu angka keramat dalam masyarakat Ponorogo 
khususnya, dan masyarakat Jawa pada umumnya. Misalnya pada tradisi 
pitung ndinani (yang baru meninggal), pitung mbengeni (baru lahir), dipitoni 
(usia bayi tujuh bulan). Angka tujuh adalah residu psikis pengalaman 
masyarakat yang dikeramatkan dan terus berulang dan berulang. 

Topeng adalah tiruan atau imitasi wajah. Kelana Sewandana dan Kelana 
Wijaya mengenakan topeng adalah penyamaran jati diri. Topeng esensinya 
adalah asesoris, bukan esensi. Seharusnya, sebagai asesoris, topeng dapat 
dilepas dan dipasang sesuai dengan kebutuhan. Dalam legenda ini justru 
tidak demikian. Sang topeng ternyata menjadi esensi dan bukan lagi asesoris. 
Topeng dan wajah adalah seumpama kepingan uang logam dalam dua sisi 
berbeda. Menyatunya topeng dan wajah dalam LRP ini dinterpretasikan 
sebagai bersatunya laku lahir dan batin, menyatunya laku kanuragan dan 
kajiwan, menyatunya mesu raga dan mesu budi. Kejelekan wajah kelana 
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Wijaya adalah laku titah bukan nasib tragis yang harus disesali. Oleh karena 
itu, ketika Kelana Wijaya bersemedi kemudian memperoleh topeng rupawan 
setampan wajah kakaknya, dia tak dapat mengenakannya. Sang Kakak, 
yakni Kelana Sewandana babak belur wajahnya rusak dipecundangi Patih 
Singa Lodra. Kelana Wijaya meminjamkan topeng bagusnya, lalu dikenakan 
ke wajah Kelana Sewandana. Ajaib sang topeng menyatu dengan wajah 
Kelana Sewandana. Kelana Wijaya sang adik tinggallah bertampang buruk, 
seperti sedia kala. 

Interpretasi arketipal yang dapat ditarik adalah bahwa topeng akan 
menyatu dengan wajah yang sesuai. Antara wajah yang asli dan topeng 
penutupnya hendaknya ada kesamaan. Keburukrupaan tidak dapat ditutupi 
dengan topeng-topeng. Masyarakat pendukung kesenian reyog 
mengukuhkan eksistensi baik dan buruk sebagai sesuatu yang tidak perlu 
dipertentangkan. Dalam peraga reyog, kebagusan fisik dipersonifikasikan 
dalam diri Prabu Kelana Sewandana, sedangkan keburukan fisik 
dipersonifikasikan pada diri Kelana Wijaya alias Bujang Ganong. Keduanya 
dapat berdampingan secara harmonis. 

Keberadaan tokoh buruk rupa Kelana Wijaya dan tokoh Bagus rupa, 
yakni Kelana Sewandana eksistensinya tidak saling meniadakan. Keduanya 
saling membutuhkan. Legenda ini mirip dengan kisah Raden Sumantri sang 
rupawan dan Raden Sukrasana si buruk rupa. Keduanya saling 
membutuhkan, walaupun pada akhirnya si buruk rupa ditiadakan tanpa 
sengaja. Dalam legenda-legenda lain di Nusantara bahkan di dunia, kisah si 
bagus rupa dan buruk rupa hampir selalu ditemukan. 

PENUTUP 

Makna arketipal tokoh LRP adalah pertama, ksatria pengembara dengan 
banyak alias, dan putri raja sebagai penggerak kisah. Pemberian banyak 
nama pada tokoh Kelana Sewandana dan Kelana Wijaya diartikan sebagai 
bentuk pengakuan akan adanya dinamika karakter sesuai dengan nama yang 
disandang oleh dua tokoh tersebut. Demikian juga keberadaan tokoh bagus 
rupa (Kelana Sewandana) dan tokoh buruk rupa (Kelana Wijaya) yang selalu 
bersama-sama dimaknai sebagai bentuk keharmonisan sesuai dengan tempat 
dan peran yang dimainkan. Kedua, Dewi Sangga Langit diartikan 
mengangkat langit . Kata langit melambangkan kesucian, kesakralan, juga 

memiliki Yang Surgawi atau alam atas yang merupakan cita rasa dari segala 
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yang utama. Dalam LRP tokoh Dewi Sangga Langit berfungsi sebagai 
penggerak kisah dimaknai sebagai prima causa laku kehidupan manusia di 
dunia. Seluruh alur kisah legenda digerakkan oleh tokoh Dewi Sangga 
Langit. 

Bahwa makna situasi/kejadian arketipal yang utama adalah segala kerja 
keras, yakni bersemedi, laku landhak, pertarungan hidup mati, ternyata tidak 
membuahkan hasil. Dewi Sangga Langit menolak dan meloloskan diri. 
Rombongan pelamar ini datang dengan segala kemegahan, seperti yang 
diminta Dewi Sangga Langit ternyata malah ditolak. Makna arketipal yang 
dapat ditarik adalah bahwa manusia selaku titah atau makhluk wajib 
berusaha dengan maksimal, sedangkan sukses atau tidak usaha dimaksud 
ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. 

Imaji-imaji arketipal LRP meliputi imaji barongan, merak ngigel, dan 
topeng emas. Imaji-imaji tersebut secara arketipal menggambarkan 
keharmonisan antara kekuatan dan keindahan, serta kesesuaian antara topeng 
(asesoris) dan pemakai topeng, antara laku lahir yang tampak dan laku batin. 

Makna arketipal atas keseluruhan LRP adalah pencarian jati diri. 
Pencarian jati diri yang dimulai dari kebanggaan kesaktian raga, mencintai 
diri sendiri-narsis-, persekutuan dengan orang lain, dan upaya memperoleh 
keturunan sebagai bagian dari pelestarian diri. Dalam pencarian atau 
pengelanaan atau pengembaraan ditemukan atau tidak yang dicari tidaklah 
penting. Dengan kegiatan pencarian dan pengelanaan itu, hidup akan lebih 
bergairah, dan lebih bersemangat. Ketika seseorang telah tidak ada yang 
dicari lagi, selesailah semuanya. 
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