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Abstrak
Kearifan Lokal tidak hanya mengenai nilai-nilai yang ada dalam sistem religi masyarakat 

Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo, namun juga mengenai eksistensi hidup, dan 
cara pandang masyarakat terhadap budaya, dan lingkungan. Kemampuan masyarakat 
dalam mempertahankan eksistensi hidup ini menjadi ciri dari kearifan lokal masyarakat 
Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar. 

Kata kunci : kearifan lokal, masyarakat Situs Sangiran, eksistensi hidup.

Abstract
Local wisdom is not only about social values on religious system at Sangiran Site, but also 

about life existence and their perspective on culture and environment. Their life existence 
ability become local wisdom characteristics.

Keywords : local wisdom, local people of Sangiran Site, life existence

IDENTIFIKASI BENTUK-BENTUK KEARIFAN 
LOKAL DALAM SISTEM RELIGI MASYARAKAT 

SITUS SANGIRAN 
STUDI KASUS DI KECAMATAN 

GONDANGREJO, KARANGANYAR
Irine Carissa Desmaristi Amanda



Jurnal  Sangiran no.  7  Tahun 2018

124

I
PENDAHULUAN

Situs Sangiran merupakan salah satu situs penting dalam perkembangan berbagai 
bidang ilmu pengetahuan terutama untuk penelitian di bidang antropologi, 
arkeologi, biologi, paleoantropologi, geologi, dan tentunya untuk bidang 

kepariwisataan. Keberadaan Situs Sangiran sangat bermanfaat untuk mempelajari 
kehidupan manusia prasejarah karena situs ini ditemukan fosil manusia purba, hasil 
budaya manusia purba, fosil flora dan fauna purba beserta gambaran stratigrafinya. 
Tulisan ini mencoba mengidentifikasi potensi kearifan lokal masyarakat Situs Sangiran 
yang hidup berdampingan dengan fosil sebagai benda cagar budaya. Wilayah Kecamatan 
Gondangrejo, Karanganyar merupakan salah satu wilayah yang masuk dalam Situs 
Sangiran. Potensi kearifan lokal masyarakat di wilayah Kecamatan Gondangrejo, 
Karanganyar dalam sistem religi menjadi cultural identity dalam merepresentasikan 
masyarakat Jawa dalam mempertahankan nilai -nilai kehidupannya.

Kebudayaan dan masyarakat menjadi dua hal yang saling berkaitan, kebudayaan 
adalah hasil karya, cipta, dan rasa masyarakat. Menurut Koentjaraningrat, kebudayaan 
adalah keseluruhan manusia dari sikap dan hasil yang harus didapatkannya dengan 
belajar dan semua itu tersusun dalam kehidupan masyarakat. Unsur dari kebudayaan 
tersebut adalah :

a. Sistem religi 

b. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial 

c. Sistem pengetahuan 

d. Bahasa 

e. Kesenian 

f. Sistem mata pencaharian hidup atau sistem ekonomi 

g. Sistem peralatan hidup atau teknologi. (Koentjaraningrat, 1974)

Kebudayaan dalam suatu masyarakat menjadi suatu identitas budaya atau cultural 
identity. Identitas budaya menjadi suatu hal yang khas dalam suatu masyarakat. 
Kearifan lokal adalah kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 
kekayaan-kekayaan budaya lokal seperti tradisi, petatah-petitih dan semboyan 
hidup (Nasiwan.dkk, 2012). Kemampuan ini digunakan untuk berinteraksi dengan 
masyarakat asing yang membawa serta tradisi dan budaya mereka, kemudian diserap, 
diolah, dan diubah menjadi suatu perpaduan budaya antara budaya asing dengan 
budaya asli berbentuk budaya baru yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat 
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pendukung kebudayaan asli. Sedangkan kearifan lokal itu sendiri berdasarkan Kamus 
Besar Bahasa Indonesia adalah dari kata kearifan artinya bijaksana, dan lokal artinya 
setempat (https://kbbi.web.id/2017). Kearifan lokal adalah juga cultural identity atau 
atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap 
dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Unsur budaya 
daerah sangat potensial sebagai kearifan lokal karena telah teruji kemampuannya untuk 
bertahan sampai sekarang, ciri-cirinya antara lain : mampu bertahan terhadap budaya 
luar, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, mempunyai 
kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, mempunyai 
kemampuan mengendalikan, dan mampu memberi arah pada perkembangan budaya 
(Ayatrohaedi,1986).

Kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang diciptakan, dikembangkan dan 
dipertahankan dalam masyarakat lokal dan karena kemampuannya untuk bertahan 
dan menjadi pedoman hidup masyarakatnya. Di dalam kearifan lokal tercakup berbagai 
mekanisme dan cara untuk bersikap, berperilaku dan bertindak yang dituangkan 
dalam tatananan sosial (Ife, Jim 2002). Kearifan lokal disebut sebagai pembudayaan 
atau dalam istilah Inggris dikenal dengan istilah ”Institusionalization” yaitu proses 
belajar yang dilalui setiap orang selama hidupnya untuk menyesuaikan diri di alam 
pikirannya serta sikapnya terhadap adat, sistem norma dan semua peraturan yang 
terdapat dalam kebudayaan dan masyarakatnya (Rustanto,2006). Kearifan lokal 
masyarakat sudah ada di dalam kehidupan masyarakat semenjak zaman dahulu mulai 
dari zaman prasejarah hingga saat ini. Kearifan lokal merupakan perilaku positif 
manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bisa 
bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat, petuah nenek moyang atau budaya 
setempat yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk 
beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya (https://petrasawacana.wordpress.
com/2009/04/15/kebudayaan-dan-kearifanlokal-dalam-mengelola-lingkungan-dan-
sumberdaya-air-kawasan-kars-gn-sewu/). 

Kemampuan masyarakat Situs Sangiran dalam mempertahankan diri dari berbagai 
cara hidup yang sudah dihasilkan ini menjadi produk kearifan lokal masyarakat 
Sangiran. Dinamika masyarakat Sangiran yang berproses untuk mempertahankan 
eksistensi kehidupannya dengan mempertahankan tradisi, dan ritual yang selalu 
dijalankan secara turun temurun. Produk kearifan lokal masyarakat Sangiran menjadi 
cultural identity dan kekuatan untuk mampu menjaga eksistensi kehidupannya. Nilai-
nilai sosial yang dimaknai dalam setiap tradisi dan ritual Jawa menjadi pandangan 
hidup masyarakat Situs Sangiran.
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II
ANALISIS KEARIFAN LOKAL DALAM SISTEM RELIGI MASYARAKAT 
SITUS SANGIRAN DI WILAYAH KECAMATAN GONDANGREJO, 
KARANGANYAR

Koentjaraningrat mendefinisikan religi sebagai sistem yang terdiri dari konsep - 
konsep yang dipercaya dan menjadi keyakinan secara mutlak suatu umat beragama dan 
upacara-upacara beserta pemuka-pemuka agama yang melaksanakannya(http://www.
latarbelakang.com/2016/08/pengertianagamakonsep-religi-fungsi.html). Kata tradisi 
mempunyai pengertian adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih 
dijalankan dalam masyarakat (https://kbbi.web.id/tradisi/2018/09/). Berdasarkan 
data tahun 2017 (Data Monografi Kecamatan Gondangrejo Tahun 2017) masyarakat 
Sangiran mayoritas beragama Islam, namun tradisi megalitik juga berkembang di 
masyarakat Dayu, tradisi megalitik didasari oleh kepercayaan adanya kekuatan lain 
diluar kekuatan manusia, adanya kehidupan lanjutan setelah seseorang mati, dan 
adanya hubungan yang sifatnya pengaruh-mempengaruhi antara roh orang yang telah 
meninggal dengan orang yang masih hidup, serta percaya terhadap benda-benda 
yang dianggap magis. Kepercayaan dan budaya Megalitik di Indonesia sangat kuat 
berkembang sehingga masih berpengaruh terhadap keyakinan dan budaya masyarakat 
yang telah menganut agama pada masa kemudian. Bahkan sampai sekarang warna 
kepercayaan dan budaya megalitik masih tampak jelas dalam kehidupan pada beberapa 
kelompok masyarakat, seperti Nias, Toraja, Flores, maupun Sumba (Atmosudiro, 1981). 
Tradisi megalitik juga ditemukan di wilayah Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar 
yaitu pada struktur bercorak budaya megalitik. Punden desa dianggap sebagai salah 
satu indikasi penghunian wilayah Sangiran setidaknya muncul dari masa Megalitik. 
Beberapa lokasi punden tersebut di antaranya:

a. Punden Watu Dakon

Punden Watu Dakon terletak di Dusun Watu Dakon, Desa Bulurejo, 
Gondangrejo, Karanganyar. Menurut Bp. Sarino (70 tahun) sebagai sesepuh di Watu 
Dakon, Punden Watu Dakon merupakan kawasan yang dipenuhi dengan batuan 
atau punden yang memiliki tekstur menyerupai dakon (wawancara, 25 September 
2016). Masyarakat mempercayai bahwa Wali Sanga yang membuat Watu Dakon 
sebagai tempat bermain untuk para pengikutnya. Punden Watu Dakon menjadi 
tempat sakral bagi masyarakat untuk melaksanakan tradisi Merti Desa. Tradisi 
Merti Desa atau bersih desa dilaksanakan setiap setahun sekali setelah panen, 
dilaksanakan oleh seluruh warga Dusun Watu Dakon, Desa Bulurejo, Gondangrejo, 
Karanganyar. Sesaji yang digunakan dalam tradisi merti desa yaitu nasi tumpeng 
lengkap dengan telur dan sayuran, ayam ingkung, jajanan pasar, pisang, kelapa 
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muda, kemenyan, serta bunga mawar 
dan melati. Punden Watu Dakon juga 
masih digunakan untuk melakukan 
tradisi bertapa oleh masyarakat. 
Prosesi upacara merti desa ini diawali 
dengan tetua desa membuka acara, 
selanjutnya modin membacakan doa 
atau ujub. Ujub kepada penunggu 
desa supaya tidak mengganggu desa 
dan dapat menjaga keselamatan 
desa. Setelah didoakan, dilanjutkan 
dengan kenduri yaitu seluruh warga 
makan bersama dari makanan sesaji 
yang dibawa untuk acara merti desa 
tersebut. Tradisi Merti Desa atau bersih desa di Punden Watu Dakon sebagai bentuk 
rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa atas rejeki, keselamatan, dan ketentraman, 
serta juga sebagai ritual penghormatan kepada leluhur. Nilai –nilai menghormati 
tradisi yang sudah ada, melestarikan tradisi Merti Desa setiap tahunnya, wujud 
syukur atas rejeki, keselamatan, dan kemakmuran alam menjadi ciri dari kearifan 
lokal masyarakat Jawa di sekitar Punden Watu Dakon. 

b. Situs Krendowahono

Situs Krendowahono terletak di Dusun Krendowahono, Desa Krendowahono, 
Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar. Dalam kawasan Situs Krendowahono 
terdapat punden yang berada di bawah pohon grasak. Berdasarkan informasi dari 
juru kunci punden yaitu Bp Darsono (58 tahun), Punden Situs Krendowahono 
merupakan situs yang penting bagi Keraton Surakarta (wawancara tanggal 26 
September 2016). Dalam area Situs Krendowahono juga terdapat mata air yang 
disebut Sendang Seno yang digunakan untuk menyucikan diri sebelum melakukan 
ritual di Situs Krendowahono. Di wilayah punden juga terdapat Watu Gilang atau 
Selo Gilang merupakan sebuah batu besar yang dipercaya merupakan tempat 
bertapa Paku Buwuno VI dan juga tempat perundingan Pangeran Diponegoro 
dalam persiapan perang di Jawa. Tradisi bertapa ini hingga sekarang masih 
dilaksanakan oleh masyarakat Situs Krendowahono. Dua tradisi ritual di wilayah 
Situs Krendowahono, yaitu ritual Mahesa Lawung dan Merti Desa (bersih desa). 

a. Ritual Mahesa Lawung merupakan ritual yang dilaksanakan oleh Keraton 
Surakarta, ritual ini bertujuan untuk memohon keselamatan untuk terhindar 
dari bahaya. Ritual Mahesa Lawung dilaksanakan setiap tahun pada hari ke 

Foto 1. Prosesi Tradisi Merti Desa
 (Sumber : https://jowonews.com/2016/11/22/

trradisi-merti-dusun-jaga-kebersamaan-
warga-desa/)
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40 setelah acara Grebeg Maulud. Sesaji yang 
digunakan dalam ritual mahesa lawung, di 
antaranya : kemenyan, nasi putih, ayam, pisang, 
kelapa muda, kepala kerbau, dan bunga tujuh 
rupa.  Salah satu hal yang terpenting dari ritual 
Mahesa Lawung adalah proses penanaman 
sesaji kepala kerbau di sekitar punden. Kerbau 
yang diartikan sebagai simbol kebodohan ini 
dikubur supaya sifat-sifat buruk masyarakat 
bisa dikubur atau hilang. Bathari Durga yang 
bersemayam di Situs Krendowahono dipercaya 
oleh Keraton Surakarta sebagai pelindung 
bagian utara keraton.

b. Tradisi Merti Desa dilakukan dengan cara membersihkan lingkungan sekitar 
desa, dan membersihkan sungai yang mengalir di desa. Sehingga tanaman 
menjadi subur, panen menjadi lebih baik, dan kesejahteraan serta kesehatan 
masyarakat lebih terjamin. Merti Desa atau bersih desa dilaksanakan 
oleh masyarakat sekitar sebagai bentuk rasa syukur masyarakat kepada 
Yang Maha Kuasa atas kelimpahan karunia yang diberikan baik itu rejeki, 
keselamatan, dan ketentraman. Tradisi Merti Desa dilaksanakan setahun 
sekali setelah panen oleh masyarakat sekitar situs krendowahono. Beberapa 
sesaji yang digunakan dalam tradisi merti desa yaitu nasi gurih atau nasi yang 
dimasak dengan santan, nasi tumpeng lengkap dengan telur dan sayuran, 
ayam ingkung, pisang, kelapa muda, kemenyan, bunga mawar dan melati. 
Prosesi upacara merti desa ini diawali dengan tetua desa membuka acara, 
selanjutnya modin membacakan doa atau ujub. Ujub kepada penunggu desa 
supaya tidak mengganggu desa dan dapat menjaga keselamatan desa. Setelah 
didoakan, dilanjutkan dengan kenduri yaitu seluruh warga makan bersama 
dari makanan sesaji yang dibawa untuk acara merti desa tersebut. Tradisi 
Merti Desa tidak hanya sebagai bentuk rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa 
namun juga sebagai ritual penghormatan kepada leluhur. Ritual Merti Desa 
merupakan adat istiadat yang dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat. 
Masyarakat mempercayai jika ritual tersebut tidak dilakukan maka akan 
terjadi bencana yang menimpa desa. Tradisi sesaji yang dilaksanakan oleh 
masyarakat di Situs Krendowahono ini sudah menjadi kebiasaan atau ritual 
rutin ketika masyarakat akan melaksanakan acara khitanan, pernikahan, 
atau mempunyai permintaan untuk mendapatkan keturunan supaya bisa 
terwujud. 

Foto 2. Tradisi Mahesa Lawung
 (Sumber : http://old.solopos.com/2013/03/11/

keraton-solo-gelar-mahesa-lawung-386882)
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c. Punden Watu Ireng

Punden Watu Ireng terletak di Dusun Watu Ireng, Desa Rejosari, Gondangrejo, 
Karanganyar. Masyarakat Dusun Watu Ireng mempercayai Punden Watu Ireng 
sebagai tempat yang disucikan. Punden Watu Ireng dijadikan tempat oleh 
masyarakat dalam pelaksanakan ritual Merti Desa yang dilakukan setahun sekali 
setelah panen oleh masyarakat sekitar Punden Watu Ireng. Sesaji yang digunakan 
dalam Merti Desa adalah hasil panen yang dimasak sendiri oleh masyarakat di 
area punden dan dijadikan sesaji di Punden Watu Ireng. Acara Merti Desa diawali 
dengan bersih-bersih wilayah desa 
dan punden, kemudian dilanjutkan 
dengan acara memasak hasil 
panen yang dimasak di Punden 
Watu Ireng untuk dijadikan sesaji. 
Setelah kegiatan memasak selesai, 
makanan sesaji ditata di Punden 
Watu Ireng untuk dijadikan 
sebagai persembahan atau sebagai 
bentuk rasa syukur atas atas rejeki, 
keselamatan, dan ketentraman, serta 
juga sebagai ritual penghormatan 
kepada leluhur. Setelah makan ditata 
kemudian diawali dengan tetua desa 
membuka acara, selanjutnya modin membacakan doa atau ujub. Ujub kepada 
penunggu desa supaya tidak mengganggu desa dan dapat menjaga keselamatan 
desa. Setelah didoakan, dilanjutkan dengan kenduri yaitu seluruh warga makan 
bersama dari makanan sesaji yang dibawa untuk acara merti desa tersebut.Sesaji 
yang digunakan dalam tradisi Merti Desa yaitu nasi tumpeng, ayam ingkung, 
jajanan pasar, pisang, kelapa muda, kemenyan, serta bunga mawar dan melati. 

Ritual memberikan sesaji di punden tidak hanya pada pelaksanakan Merti 
Desa, namun juga ketika ada warga yang akan melaksanakan berbagai kejadian 
dalam hidupnya dari kelahiran hingga kematian. Ritual ini merupakan bentuk 
penghormatan masyarakat terhadap kekuatan lain yang ada di sekitarnya. Ritual 
sesaji yang dilakukan oleh masyarakat Watu Ireng antara lain :  

sesaji untuk acara mitoni atau saat perempuan mengandung usia kandungan 
tujuh bulan, sesaji untuk acara selapanan atau upacara syukur atas kelahiran bayi 
yang sudah berumur 35 hari, sesaji untuk acara khitanan atau sunatan bagi anak 
laki-laki, sesaji untuk acara pernikahan, sesaji untuk orang yang sudah meninggal 
atau leluhur, dan sesaji ketika ada acara besar untuk memohon keselamatan dan 
kelancaran supaya acara dapat berjalan dengan baik.

Foto 3. Tradisi Merti Desa
 (Sumber : https://www.antarafoto.com/bisnis/

v1448611207/merti-desa-ketitang)
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III
KESIMPULAN

Sistem religi masyarakat Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo ini menjadi ciri 
dari kearifan lokal masyarakatnya sebagai representasi masyarakat Jawa. 

1. Masyarakat Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo memiliki kepercayaan 
untuk menghormati leluhurnya. Tradisi mahesa lawung dan tradisi merti desa 
menjadi bentuk penghormatan kepada leluhurnya. Leluhurnya dipercaya sebagai 
pihak yang ikut membantu dalam mendapatkan keselamatan, ketentraman 
hidup, dan rejeki. 

2. Masyarakat Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo masih menghormati 
benda-benda yang dianggap magis. Tradisi bertapa di tempat-tempat yang 
dianggap keramat masih banyak dilakukan oleh masyarakat setempat, hal tersebut 
merupakan bentuk kepercayaan bahwa tempat-tempat tertentu yang dianggap 
magis itu mampu memberikan energi positif bagi kelangsungan hidupnya. 

3. Nilai-nilai syukur, keselamatan, dan ketentraman diwujudkan dalam sebuah 
tradisi sesaji. Tradisi sesaji merupakan bentuk dari nilai berbagi dan nilai 
memberi sebagai ungkapan rasa syukur atas rejeki yang sudah diterima. 

4. Nilai-nilai dalam upacara Mahesa Lawung dengan adanya menguburkan kepala 
kerbau yang disimbolkan sebagai kebodohan yang harus dikubur supaya sifat-
sifat buruk masyarakat bisa dikubur atau hilang. Upacara Mahesa Lawung ini 
merupakan bentuk kearifan lokal masyarakat yang memberikan nilai keteladanan 
bahwa sifat - sifat buruk manusia dihapuskan atau dikubur supaya kehidupan 
manusia bisa lebih baik dengan sifat – sifat yang lebih baik daripada sebelumnya. 

5. Bathari Durga dipercaya bersemayam di Situs Krendowahono sebagai pelindung 
bagian utara keraton, Bathari Durga diibaratkan sebagai tokoh yang dihormati 
secara turun temurun dan dipercaya sebagai tokoh yang menjaga keselamatan. 
Sedangkan penunggu desa (lelembut / makhluk halus) juga dipercaya sebagai 
tokoh yang dihormati secara turun temurun dan dipercaya sebagai tokoh yang 
menjaga keselamatan desa dalam tradisi merti desa. Ini menjadi  bentuk kearifan 
lokal masyarakat yang merikan nilai bahwa masyarakat menghormati tradisi 
yang sudah ada secara turun temurun dan melestarikan tradisi ini untuk menjaga 
keselamatan dan ketentraman. 

6. Tradisi atau budaya yang sudah ada menjadi syarat atau hal mutlak untuk 
menjaga kelangsungan hidup masyarakatnya. Tradisi dan budaya yang sudah ada 
dipercaya memberikan kebaikan dan keselamatan bagi kehidupan masyarakat. 
Sehingga tradisi itu wajib untuk dilestarikan secara turun temurun. 
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7. Tradisi yang sudah ada di masyarakat Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo 
ini memberikan pedoman hidup bagi masyarakatnya dalam hubungannya dengan 
Sang Pencipta, dengan sesama masyarakat, dan dengan lingkungan. Keseimbangan 
dalam hubungan dengan Sang Pencipta, dengan sesama masyarakat, dan dengan 
lingkungan ini dipercaya menjadi dasar untuk mendapatkan keselamatan hidup. 

Kearifan lokal tidak hanya mengenai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat Situs 
Sangiran di Kecamatan Gondangrejo, namun juga mengenai gaya bertahan dalam 
kehidupan. Pemaparan sederhana mengenai analisis kearifan lokal masyarakat Situs 
Sangiran di Kecamatan Gondangrejo ini tentu masih memberikan fakta-fakta yang 
kecil dan perlu penelitian lebih lanjut untuk menemukan kearifan lokal masyarakat 
Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo yang lainnya. Namun tulisan ini ingin 
menggambarkan bagaimana masyarakat Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo 
memaknai berbagai macam tradisi yang sudah ada ini menjadi pedoman untuk 
mengaktualisasi diri untuk kehidupan yang lebih baik. Kemampuan untuk berpegang 
teguh terhadap nilai-nilai tradisi yang sudah ada dan tetap melestarikan tradisi 
tersebut menjadi nilai tersendiri dalam kearifan lokal masyarakat Situs Sangiran di 
Kecamatan Gondangrejo.

IV
SARAN REKOMENDASI

a. Pemerintah perlu membina dan memberikan fasilitas untuk mengembangkan 
budaya lokal seperti dalam penyelenggaraan merti desa atau sedekah bumi sesuai 
Undang – Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan 
Kebudayaan.

b. Masih perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai kearifan lokal lainnya pada 
masyarakat Situs Sangiran di Kecamatan Gondangrejo.

Identifikasi Bentuk-Bentuk Kearifan Lokal dalam Sistem Religi Masyarakat Situs Sangiran 
Studi Kasus di Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar
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